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 1 YLEISPERUSTELUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIRKKONUMMEN KUNNAN VISIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kuntastrategian laadinnan yhteydessä syntynyt visio on kuva halutusta tulevaisuudesta, johon 

strategian avulla on tarkoitus päästä. Vision tehtävänä on luoda jännite nykypäivän ja tulevai-

suuden välille ja sillä saadaan aikaan kestävä pohja kunnassa tehtäville strategisille päätöksille. 

Strateginen visio on kartta organisaation tulevaisuuteen ja se on voimassa kunnes sitä muute-

taan  

 
Kirkkonummi on turvallinen, luonnol-
taan monipuolinen, hyvien palvelu-

jen kunta lähellä pääkaupunkia. 
 

Rakennamme tulevaisuutta osaavien 
kuntalaisten, kehittyvän yritystoi-

minnan ja yhteistyön varaan. 
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  KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMAT JA PÄÄMÄÄRÄT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASAPAINOINEN TALOUS 
Päämäärät: 

 Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttö-
menot, poistot ja investoinnit 

 Investointihuippujen hallinta 

UUDISTUVA PALVELUVERKKO 
Päämäärät: 

 Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 

 Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja 
toimivat prosessit 

 

KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI 
HELSINGIN SEUDULLA 

Päämäärät: 

 Tasapainoinen väestönkasvu ja –rakenne 

 Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset 
palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden ke-
hitystä tukeva elinkeinorakenne 

 Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja 
-verkostot 

 Väestön hyvä elämä 
 

SITOUTUNUT JA OSAAVA 
HENKILÖSTÖ 

Päämäärät: 

 Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut 
hyvinvoiva henkilöstö 

 Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin 
vastaaminen 

 Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimi-
vuus 
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SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 
 

 
Kunta- ja palvelustrategian toteuttamiseksi vuodelle 2015 asetetaan seuraavat kuntatason sito-
vat tavoitteet: 
 
 

KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) 
 
Päämäärä: Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne 

 
Kriittinen menestystekijä  

 Eheä ja kokonaistaloudellinen yhdyskuntarakenne 
 

Arviointikriteeri  
Kirkkonummi 2017 – muotokuvan (strategian) laatiminen vuosille 2015 - 2017 

 

Tavoite 1 Tavoitetaso v. 2015 

Kirkkonummi 2017 – muotokuvan valmis-
tuminen sisältäen palveluverkon määrittä-
misen 
 

Valtuuston  hyväksymä 31.5.2015 mennessä 

 
Vastuu:  
Kunnanhallitus / Valtuustotoimikunta 
 

 
UUDISTUVA PALVELUVERKKO (näkökulma) 
 
Päämäärä: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 

 
Kriittinen menestystekijä 
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi  

 
Arviointikriteeri  
Aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuus 

 
 

Tavoite 2 Tavoitetaso v. 2015 

Työharjoittelu- ja palkkatukipaikkojen tar-
joaminen pitkään työtä vailla oleville 
 
 

vähintään 80 työharjoittelu- ja palkkatuki-
paikkaa 
 

 
 
Vastuu:  
Kunnanhallitus / Lautakunnat 
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Päämäärä: Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

 
Kriittinen menestystekijä 
Tehokas ja toimiva palvelujen järjestämistapa 
 
Arviointikriteeri 
Toimiva hallinto- ja johtojärjestelmä 
 

 

Tavoite 3 Tavoitetaso v. 2015 

Luottamustoimielinten määrän vähentämi-
nen sekä johtosääntöjen tarkastaminen 
 

Hyväksytty valtuustossa vuoden 2015 lop-
puun mennessä; voimaan tulevan valtuusto-
kauden alusta. 
 
 

 
Arviointikriteeri 
Toimialakohtainen sopimusten valvonta 

 
 

Tavoite 4 Tavoitetaso v. 2015 

Kartoitetaan toimialojen sopimukset 
 

Tärkeimmät sopimukset on listattu ja seu-
rannan vastuuhenkilöt on määritelty  

 
 Vastuu: Kunnanhallitus / Lautakunnat 
 
 
TASAPAINOINEN TALOUS (näkökulma) 
 
Päämäärä: Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit  

 
Kriittinen menestystekijä  

 Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä 
 

Arviointikriteeri 
Talouden tunnuslukujen seuranta ja niihin reagointi 
- omavaraisuusaste 
- lainakanta 
- nettoinvestoinnit 
- toimintakate 
- vuosikate 
- taseen ylijäämä 
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Tavoite 5 Tavoitetaso v. 2015 

Toimintakatteen maltillinen kehitys Kunnan toimintakatteen kasvu < 2,5 % ver-
rattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen 

 
Vastuu: Kunnanhallitus / Lautakunnat 
SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ (näkökulma) 

 
 Päämäärä: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 
 
  Kriittinen menestystekijä 
  Osaamisen kehittäminen 
 
  Arviointikriteeri 
  Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä  
 
 
 

Tavoite 6 Tavoitetaso v. 2015 

Kunnan henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen  

Kolme koulutuspäivää (18 tuntia) per työn-
tekijä 

 
 Vastuu: 
 Kunnanhallitus / henkilöstöjaosto 
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KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 
 

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy 
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen 
vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edulli-
sia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine pal-
veluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. 

 
 Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori 

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteis-
töjen omistama vuokrataloyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista 
kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. 
 

 Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti 
Kirkkonummen kunta omistaa  64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin 
osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon. 

 
 

Tavoite Tavoitetaso v. 2015 

Toiminta on järjestetty taloudellisesti, te-
hokkaasti ja asiakaslähtöisesti siten, että yh-
tiöiden perustehtävän hoidon edellytykset 
turvataan.  
 
 
 
Yhtiöiden rakennuskannan ylläpito on jär-
jestetty niin, että sen arvo säilyy. 
 
 

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy 
- asuntojen käyttöaste on vähintään 98 % 
 
Käyttöastetta seurataan (konsernihallinto) 
kuukausittain, luottotappiot raportoidaan ti-
linpäätöksen yhteydessä. 
 
Yhtiön rakennuskannan korjaussuunnitelma 
ja toteutuma raportoidaan osavuosikatsaus-
ten ja tilinpäätöksen yhteydessä. 

 
 
 Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo 
 

Kirkkonummen kunta on Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistö-
osakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon. Perustamissopimuksen mukaisesti 
kunnan omistusosuus yhteisyrityksessä on 19 % ja Kevan 81 %. Yhtiö omistaa ja hallitsee 
tonttia sekä tontilla olevaa rakennusta. 
 

 

Tavoite Tavoitetaso v. 2015 

Kunnan roolin selkeyttäminen ja sopimus-
hallinnon varmistaminen 
 
 

Saattaa valmiiksi yhtiön avoimet sopimus-
kohdat. Selkeyttää yhtiöön kohdistuvaa si-
säistä valvontaa ja tavoiteohjausta. 
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TALOUDEN KEHITYS VUOSINA 2014 - 2016 
(Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2014) 

 
Viimeaikaista taloudellista keskustelua on hallinnut Ukrainan kriisi ja sitä seuranneet talouspakot-
teet. Venäjän talouskasvu hidastui kuitenkin jo ennen kriisiä. EU:n pakotteilla tai Venäjän asetta-
milla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Sen sijaan epä-
suorat vaikutukset voivat nousta kriisin pitkittyessä merkittävästi. Venäjän talouden taantuminen 
vähentää kaupankäyntiä myös kolmansien maiden kanssa ja tämä vaikutus voi osoittautua enna-
koitua voimakkaammaksi.  
 
Euroalueen toipuminen on edelleen hidasta ja erot jäsenmaiden välillä ovat suuria. Euroalueen 
BKT:n kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien 
parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Talouden tilanne on kuitenkin herkkä 
ja altis negatiivisille shokeille varsinkin euroalueella. Vaikutus ei ole niinkään yhteydessä Venäjän 
tilanteeseen, vaan siihen, miten reaalitalouteen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvät ongelmat saadaan 
euroalueella ratkaistua. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää rakenneuudistuksia.  

 
Kesällä tulleiden tietojen valossa on riski, että muutamat suuret maat voivat valua takaisin taantu-
maan. Toisaalta muusta kansainvälisestä taloudesta on saatu talouskasvua tukevia merkkejä. Yh-
dysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaa kolme prosenttia ja 
kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan vuonna 2016. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin 
tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen 1,5 prosentin kasvuvauhtiin.  
 
Suomessa julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen 
vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitus-
asemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Valtiontalous on edelleen sy-
västi alijäämäinen, mutta alijäämän ennustetaan pienenevän sopeutustoimien ja viriävän talous-
kasvun myötä. Kuntataloutta heikentävät vaimea verotulojen kehitys, valtionosuusleikkaukset sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän lähivuosina ali-
jäämäisenä.  
 
Kotimaiset riskit liittyvät reaalitalouden kehitykseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen ta-
louskasvu jää seuraavien vuosien aikana monia tärkeitä kilpailijamaita alhaisemmaksi ja mahdolli-
set rakennepoliittiset uudistukset auttavat vasta keskipitkällä aikavälillä. Julkisen talouden rahoi-
tusaseman parantaminen edellyttää jatkossakin päätösperäisiä toimia, joilla vahvistetaan talouden 
kasvuedellytyksiä, kohotetaan työllisyysastetta ja lisätään julkisen talouden tehokkuutta.  
 

 

Bruttokansantuote 
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KUNTATALOUS VUOSINA 2014 - 2015 
(Suomen kuntaliitto, kuntataloustiedote 3 / 2014) 

 
Yleinen taloudellinen tilanne 
 
Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia, toisena peräkkäisenä vuonna ne-
gatiivinen talouskasvu. Alkuvuoden ennakolliset tuotantoluvut ovat olleet heikkoja; erityisen heikkoa on 
ollut teollisuudessa ja rakentamisessa.  Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vai-
meaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen sekä siitä seuranneet vastapa-
kotteet ja lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. 
 
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva vuonna 2014, mutta ensi vuoden talouskasvun 
arvioidaan piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuo-
reimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat 0,5 – 1,5 prosentin tuntumaan. Yk-
sityinen kulutus kääntynee hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat 
yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien ko-
kemaa epävarmuutta. Viennin kasvuksi odotetaan neljää prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat 
hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin pal-
veluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle.  
 
Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan 
pysyvän yhä entisellä tasolla eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahin-
tojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintain-
deksiä arviolta puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.  
 
Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016 BKT:n kasvuksi 1,4 prosenttia. BKT:n historiallisen matala 
kasvu ennusteajanjaksolla johtuu mm. väestön ikääntymisestä., tuotantorakenteen ongelmista sekä inves-
tointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta.  
 
Tunnuslukuja 2014* 2015* 2016*
BKT, muutos % 0 1,2 1,4
Työttömyysaste % 8,6 8,5 8,2
Ansiotasoindeksin muutos % 1,4 1,2 1,5
Inflaatio % 1,1 1,5 1,8
*Valtiovarainministeriön ennuste syyskuu 2014  
 
Kuntien menot vuosina 2014–2015 
 
Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuo-
sille 2014 – 2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten 
sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti ja kausi koostuu kahdesta osata. Ensimmäinen jakso päättyy 
vuoden 2015 lopussa ja sille ajoittuu kaski sopimuskorotusta, joiden kustannusvaikutus on keskimäärin 
0,8 %.  Korotuksen talousarviovaikutus on 0,4 %.  Toisen jakson sopimuskorotuksista neuvotellaan 
vuonna 2015.  Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltilli-
sesti.  
 
Energialaitosten ja satamien yhtiöittämiset vaikuttavat kuntatalouden menoennusteeseen erityisesti vuon-
na 2015, jolloin noin 2000 henkilöä siirtyy hallinnollisesti kuntataloustilastojen ulkopuolelle. Karkean ar-
vion mukaan kuntien palkkasumma pienenee muutoksen seurauksena noin 125 milj. eurolla. Yhtiöittämi-
set vaikuttavat myös muihin palkkaus- ja vuosikustannuksiin, poistoihin sekä esimerkiksi investointime-
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noihin.  Liikelaitosten yhtiöittämisen ohella kunnallisten ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on pie-
nentänyt kuntatalouden menoja jo vuodesta 2013 lähtien. Uudistuksen arvioidaan vähentävän vuoden 
2014 palkkasummaa noin 130 milj. eurolla ja vuoden 2015 palkkasumma pienenee kumulatiivisesti noin 
190 milj. eurolla.  Nämä pienentävät kuntien palkkasummaennustetta kuluvana vuonna -0,4 prosenttia. 
Ensi vuoden palkkasumman oletetaan pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä 
palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6 – 1,0 prosenttia.  
 
Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 
% (3,4 % vuonna 2012).  Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousun ar-
vioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän sa-
malla tasolla. 
 
Kuntien verotulot 2014–2015 
 
Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen 
perusteella palkkasummaennuste on 0,7 prosenttia. Yhteensä ansiotulojen arvellaan lisääntyvän 2,2 pro-
senttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaedut kasvavat.  vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lä-
hes ennallaan, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 
1,7 prosenttiin.  
 
Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia. Kuluvana vuonna verotilitys-
ten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen 
korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös mm. uuden työmarkkinaratkaisun mal-
tilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen.  
Tilityksiä pienentävät myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovä-
hennyksen ja perusvähennyksen muutokset. 
 
Kunnallisverojen kasvun arvioidaan vuonna 2014 jäävän 1,4, prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista 
nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena keskimääräinen kunnallisveroprosent-
ti on 19,74 (Kirkkonummi 19,5 %). Vuonna 2015 kunnallisverojen tilitysten arvioidaan kasvavan 1,2 pro-
senttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun, huolimatta palkkasumman kasvun kiihtymisestä, on 
kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyk-
siä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi 
lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat 
kunnallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutuk-
seksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Veromenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille valti-
onosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia.  
 
Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2014 on 35,56 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasva-
van 6,0 prosentilla, yhteensä sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta 
nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimi-
seksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan 
kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Tämän hetkisen ennusteen perusteella 
kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 mrd. euroa. Tällöin yhteisövero 
kasvaisi 5,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 
2009–2011. Hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien yhteisöveron jako-osuutta jatketaan 2012–2013 
viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Myös vuosien 2014—2015 jako-osuutta korotetaan yhä 5 prosent-
tiyksiköllä. Väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta 
päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. 



YLEISPERUSTELUT 10  
 
Vuonna 2014 kiinteistöveroa arvioidaan lisääntyvän edellisvuodesta yli 10 prosenttia johtuen kiinteistö-
verouudistustyöstä. Vuoden 2014 osuus on noin 1,5 mrd. euroa ja vuonna 2015 kasvu on noin neljä pro-
senttia.  
 
Tänä vuonna kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan noin 2,3 %. Vuon-
na 2015 verotulojen tilitysten kasvu hiipuu.  
 
Verotusperustemuutokset vuodelle 2015 
 
Hallitus on tehnyt syksyn 2014 budjettiriihessä, kevään 2014 kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä verope-
rustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna 2015. 
 
Muutoksia on tehty niin kunnallisverotuksen veroperusteisiin kuin yhteisöverotukseen ja kiinteistövero-
tukseenkin vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi joitain aiemmin päätettyjä veromuutoksia on peruttu ja yhteisö-
veron jako-osuutta on esitetty korotettavaksi varojen osoittamiseksi kunnille pitkäaikaistyöttömyyden 
hoitoon.  
 
Hallitusohjelman mukaan kuntien veroperusteisiin tehtävien veroperustemuutosten aiheuttamat muutok-
set kuntien verotuloihin kompensoidaan täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen veroperustemuutokset on 
esitetty kompensoitavaksi lisäten tai vähentäen kuntien valtionosuuksia riippuen muutoksen luonteesta. 
Aiemmasta käytännöstä poiketen hallitus on esittänyt, että myös kiinteistöverotukseen tehtyjen muutosten 
aiheuttamat verotulojen laskennalliset lisäykset peritään kunnilta valtiolle ja otetaan huomioon kuntakoh-
taisissa kompensaatiolaskelmissa. Yhteisöverotuksen muutokset kompensoidaan kuntien jako-osuutta 
muuttamalla. 
 
Kunnallisveroon vuonna 2015 vaikuttavat muutokset  
 
Ansiotuloverotuksen perusteisiin päätettiin vuodelle 2015 tehdä sekä verotuloja lisääviä että vähentäviä 
muutoksia. Kun huomioidaan lisäksi aiemmin tehtyjen, vuonna 2015 voimaan tulevien muutosten vaiku-
tus, niin kunnallisveron tuotto vähenee arviolta -131 milj. eurolla. 
 
Ansiotuloverotuksen progressiota jyrkennetään alentamalla verotusta matalimmilla tulotasoilla ja korot-
tamalla ylimmillä tulotasoilla. Valtion progressiivisen tuloveroasteikon kolmea alinta tulorajaa korotetaan 
noin 1,5 prosentilla, joka vähentää valtion verotuloja ja siirtää suuremman osan verovähennyksistä tehtä-
väksi kunnallisverotuksessa. Tämän arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa 18 milj. eurolla. Valti-
on progressiivisen tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan (ns. solidaarisuusveron) rajaa alennetaan 90 000 
euroon (nykyisin 100 000 euroa) ja tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka. Muutoksella 
ei arvioida olevan vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. 
 
Budjettiriihessä päätettiin kunnallisveron tuottoa vähentävistä muutoksista:  

 Perusvähennyksen maksimimäärää korotetaan 40 eurolla 2 970 euroon ja vähennyksen poistuma-
prosenttia alennetaan 19 prosentista 18 prosenttiin. Muutoksen arvioidaan vähentävän kunnallis-
verontuottoa 39 milj. eurolla. 

 Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 15 eurolla 1 025 euroon ja kertymäprosenttia 
kasvatetaan 7,4 prosentista 8,6 prosenttiin. Lisäksi poistumaprosenttia korotetaan 1,15 prosentista 
1,2 prosenttiin. Muutoksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa 38 milj. eurolla.  

 Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen kerrointa korotetaan 1,37 prosentista 1,39 prosenttiin 
ja poistumaprosenttia pienennetään 55 prosentista 54 prosenttiin. Muutoksen arvioidaan vähentä-
vän kunnallisveron tuottoa 61 milj. eurolla.  

 Lapsilisän leikkausta kompensoidaan lapsiperheille verotuksessa tehtävällä vähennyksellä, joka on 
yhteishuoltajilla enimmillään 50 euroa lapsesta neljän lapsen osalta. Väliaikainen lapsivähennys 
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on voimassa vuodet 2015 – 2017 ja se pienenee tulojen ylittäessä 36 000 euroa. Lapsivähennyk-
sen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa vuositasolla 38 milj. euroa. 
 

Kunnallisveron tuottoa lisääviä muutoksia päätettiin seuraavasti: 
 Työmatkakulujen verovähennysoikeutta rajoitetaan korottamalla kulujen omavastuuosuutta 150 

eurolla 750 euroon. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2015 noin 28 
milj. euroa.  

 Työmatkakulujen verovähennysoikeus perustuu jatkossa kodin ja työpaikan väliseen etäisyyteen. 
Tällä tavoin on tarkoitus vähentää vähennyksen verovaikutusta noin 100 miljoonalla eurolla vuo-
teen 2018 mennessä. Kuntien osuus tästä on noin 60 milj. euroa. 

 Asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajoitetaan 10 prosentilla 65 prosenttiin vuonna 2015 ja sen 
jälkeen viisi prosenttiyksikköä vuosittain siten, että vuonna 2018 koroista on 50 prosenttia vähen-
nyskelpoisia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 20 milj. eurolla vuonna 2015.  

 
Aiemmin tehtyjä kunnallisverotuloihin vaikuttavia päätöksiä ovat mm.: 

 Opintolainan korkovähennys poistetaan vuoden 2015 alusta (päätös syksyllä 2013). Tämä lisää 
kuntien verotuloja arviolta 4,5 milj. euroa.  

 Uuden vuonna 2014 voimaan tulleen osinkoveromallin arvioitiin lisäävän vuoden 2014 verotuloja 
kunnissa noin 65 milj. euroa, mutta tulojen jaksottumisesta johtuen lisävaikutuksia tulee vielä 
vuodelle 2015 noin + 11 milj. euroa verrattuna edellisvuoteen. 

 Ns. avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen vähentää kuntien verotuloja arviolta 0,5 milj. eu-
roa. 

 
Pääomatuloverotusta esitetään kiristettäväksi laskemalla ylemmän verokannan tulorajaa 30 000 euroon ja 
korottamalla ylempää verokantaa 33 prosenttiin (nykyisin raja on 40 000 euroa ja verokanta on 32 %). 
Muutoksella ei ole esitetty olevan vaikutuksia kuntien verotuloihin.  
 
Ansiotuloveron veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi valtionosuuksien lisäyksenä. Vuoden 
2014 voimaantulevien veroperustemuutosten on arvioitu lisäävän kunnallisverotuloja noin 47 miljoonaa 
euroa. Tämän hetken arvioiden valossa vuonna 2015 muutokset vähentävät kunnallisverotuloja noin -131 
milj. euroa. Eri muutosten vaikutusarvot ja siten kompensaation määrä kuitenkin muuttuu jonkin verran, 
kun laskelmat tehdään uudelleen lokakuussa valmistuvan verovuoden 2013 verotuksen pohjalta.  
 
Kevään 2014 kehysriihessä tehtiin päätös KEL- ja TyEL-sidonnaisten indeksikorotusten leikkaamisesta. 
Tämä vähentää kunnallisveroja noin 80 milj. euroa vuonna 2015. Tulopohjaan tehtäviä päätöspohjaisia 
muutoksia ei ole esitetty kompensoitavaksi kunnille millään tavoin.  
 
Yhteisöveroon vaikuttavat muutokset ja kuntaryhmän osuus yhteisöveron tuotosta 
 
Suurin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on yhteisöverokannan alentaminen nykyisestä 
24,5 %:sta 20 %:in vuodesta 2014 alkaen. Yhteisöveron kautta on esitetty kompensoitavaksi kuntien kas-
vavaa rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden osalta.  Rahoitusvastuuta kompensoidaan kunnille 75 
milj. eurolla yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien jako-osuutta on esitetty 
nostettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimassaolevien yksittäisten kuntien 
jako-osuuksien mukaisesti. Kompensaation kuntakohtaista kohdentumista on tältä osin tarkoitus oikaista 
valtionosuusjärjestelmän kautta Kelan työttömyysturvatilastojen perusteella.  
 
Hallitus on päättänyt toimista joiden vaikutuksesta yhteisöveron tuotto nousee. Aiemmin päätetystä poi-
keten yritysten ns. T&K–vähennys sekä tuotannollisten investointien korotetut poistot aikaistetaan päät-
tymään vuoden 2015 sijaan vuoden 2014 loppuun. Muutokset korottavat yhteisöveron tuottoa vuonna 
2015 arviolta yhteensä noin 188 milj. €. 
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Hallituksen linjauksen mukaisesti aiemmin voimassa ollut osittainen 50 prosentin vähennysoikeus edus-
tusmenoista palautetaan vuoden 2015 alusta lukien. Tämän arvioidaan vähentävän yhteisöveron tuottoa 
38 milj. eurolla.  
 
Kaikkien edellä esitettyjen muutosten jälkeen vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuudeksi on arvioitu 
muodostuvan 36,26 % (vuonna 2014 jako-osuus on 35,56 %). Vuoden 2016 jako-osuutta muutetaan siten, 
että poistetaan määräaikaisen viiden prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakausmaksun 
suurempi vaikutus. Verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuudeksi esitetään 30,31 %. 
 
Kiinteistöveroon vaikuttavat muutokset 
 
Yleisen kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksikköä. Vakituisten 
asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotus tulee olemaan 0,05 prosenttiyksikköä. 

 Yleisen kiinteistöveron ja alaraja tulee olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %.  
 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron alaraja tulee olemaan 0,37 % ja yläraja 0,8 %. 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä kunnassa erikseen vastaamaan kunnan yleistä 
kiinteistöveroprosenttia, vaikka se olisi enemmän kuin 0,60 prosenttiyksikköä yli kunnan määräämän va-
kituisten asuinrakennusten veroprosentin.  
 
Yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotus lisää kuntien verotuloja noin 
38,3 milj. euroa. Korotus kohdentuu pääosin pieneen kuntajoukkoon, 90 % vaikutuksista menee 10 kun-
nalle. Suurimpana yksittäisenä hyötyjänä on Espoo, johon lisäverotuloista kohdentuu yli puolet. Kuntalii-
ton arvio Kirkkonummen osuudeksi on 437 658 euroa (korotus 0,05 %). Kiinteistöverotulojen on arvioitu 
kasvavan noin 48 milj. eurolla. Vaikka tuottoarvioista osa perustuu vahvoihin oletuksiin ja korotusten 
vaikutukset jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien kesken, hallitus on päättänyt kiinteistöveron muutosten 
tuottoarviota vastaavan (48 milj. euroa) vähentämisestä peruspalvelujen valtionosuudesta. Vähennysten 
kohdistumisesta kuntien kesken ei ole selkeää päätöstä, mutta todennäköisesti leikkaus kohdistuu pääosin 
niihin kuntiin, joiden verotulot kasvavat alarajojen korotusten perusteella. Näiltä kunnilta on esitetty lei-
kattavaksi nykyisen kiinteistöveroprosenttinsa ja uuden alarajan välinen tuotto. Loppuosa tuottoarviosta 
(ylärajojen korotuksen laskennallinen vaikutus) leikataan todennäköisesti kaikilta kunnilta kiinteistöjen 
verotusarvojen suhteessa.  
 
Jäteveron tuoton siirtäminen kunnille 
 
Kehysriihessä pohjalta budjettiriihessä päätettiin, että jäteveron tuottoa vastaava määrä tuloutetaan kun-
nille vuoden 2014 alusta alkaen. Vaikka jäteveron tuotto ohjattiin kunnille vuoden 2014 alusta lukien val-
tionosuuksien lisäyksenä, niin jäteveron korotuspäätöksen yhteydessä linjattiin, että saatavaa lisätuottoa ei 
ohjata kunnille.  
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KIRKKONUMMEN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 
VÄESTÖSUUNNITE  
 

Väestösuunnitteen mukaan Kirkkonummen väestömäärä kehittyy ikäryhmittäin seuraavasti: 
   

2015 2020 2025 2030 2035
0-14 v. 8 900 9 850 10 200 10 250 10 450
15-64 v. 25 450 28 350 29 750 30 050 30 800
65-84 v. 5 200 6 850 7 950 8 700 9 200
yli 85 v. 450 650 900 1 300 2 050
Yhteensä 40 000 45 700 48 800 50 300 52 500  

 
Osa-alueittain väestömäärän kehitys on seuraava: 
 

  

2015 2020 2025 2030 2035
Pohjoinen Kirkkonummi 8 700 9 000 9 300 9 400 9 700
Keskinen Kirkkonummi 16 300 18 000 18 900 19 200 19 700
Itäinen Kirkkonummi 10 000 13 100 14 600 15 600 16 700
Eteläinen Kirkkonummi 5 000 5 600 6 000 6 100 6 400
Yhteensä 40 000 45 700 48 800 50 300 52 500  

 
Kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 29.8.2011 Kirkkonummen kunnan talou-
den tasapainottamisohjelman vuosille 2012 – 2016. Tasapainottamisohjelman yhteydessä mää-
riteltiin väestömäärän kehityksen olevan tasapainottamisohjelmavuosina seuraava: 
 

2012 2013 2014 2015 2016

väestömäärä 31.12 37 979 38 639 39 314 40 020 40 740

muutos-% 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8  
 
 
Tarkasteltu kehitys näyttää seuraavalta: 
 

2014 2015 2016 2017 2018
väestömäärä 31.12. 38 591 39 042 39 479 39 914 40 344
muutos-% 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,0 %
Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2012 -  
 
 
Vuoden 2014 aikana kunnan väestönkasvu on edelleen ollut hyvin maltillista. Kunnan väestö-
määrän kasvu vuoden 2014 aikana tullee olemaan noin 1,3 prosentin luokkaa. 

 
TYÖLLISYYS 
 

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste elokuun 2014 lopussa oli 8,8 % (1 702 henkilöä). 
Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 7,60 % (1 452 henkilöä).  Koko maan työttömyysaste oli 
11,9 % ja Uudenmaan ELY-keskuksen alueen 10,3 %.  
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TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017 
 
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
 

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarvion yleisperusteluissa 
otsikon ”Sitovat tavoitteet vuodelle 2015” sekä käyttötalousosan tehtävien perusteluissa otsi-
kon ”Toiminnalliset tavoitteet” alla. Lautakunnan/johtokunnan käyttösuunnitelmassa sitovat 
tavoitteet voidaan tarvittaessa jakaa edelleen toimintaa ohjaaviksi osatavoitteiksi. 

 
TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 

 
Vuoden 2014 tilinpäätösennuste 
 
Elokuun lopun tilanteesta tehdyn alustavan vuosiennusteen laadinnassa toimielinten toimintatuot-
tojen on kuntatasolla arvioitu toteutuvan 0,5 miljoonaa euroa suurempana kuin talousarvio. Toi-
mintakulujen toteutumista on arvioitu elokuun lopun kumulatiivisen toteutuman, lisätalousarvio-
esitysten sekä toimialojen arvioiden perusteella ja myös ne näyttäisivät alittavan edellisen vuoden 
kertymän. Verotulojen kertymäarviota on tarkistettu Kuntaliiton syyskuussa julkaisemien ennakko-
tietojen perusteella ja tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarvion verotulotavoitteesta jäädään 
hieman ja verotulokertymä olisi 175,3 miljoonaa euroa (talousarviossa 176,8 milj. euroa). Pitkäai-
kaisia lainoja lyhennetään talousarvion mukaisesti ja uutta lainaa nostetaan korkeintaan 10 milj. 
euroa. Nettolainanotto on 1,0 milj. euroa. Elokuun tilanteesta tehdyn vuosiennusteen vuosikate on 
noin 13 milj. euroa ja vuodelta 2014 voidaan odottaa jopa nollatulosta. Tämä edellyttää kuitenkin 
arvioidun mukaisia vero- ja valtionosuustuloja. Loppuvuoden menojen kehitys ei myöskään saisi 
ylittää edellisten vuosien tasoa.  

 
KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

Vuoden 2015 talousarviossa arvioidaan toimintatuloja kertyvän 54,9 milj. euroa. Kasvua vuo-
den 2014 talousarvioon on 4 % ja vuoden 2013 tilinpäätökseen 3,1 %.   
 
Toimintamenojen määrä on 248 milj. euroa. Kasvua vuoden 2014 talousarvioon verrattuna on 
3,1 % ja vuoden 2013 tilinpäätökseen noin 2 %. Henkilöstömenot nousevat vuoden 2014 talo-
usarvioon verrattuna 2,1 % ja vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna 0,2 %.  
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Käyttötalous tileittäin
(1 000 euroa) Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos-% Muutos-%

2013 2014 2015 2013-14 2014-15

Myyntitulot 20 220 21 139 22 277 4,5 5,4
Maksutulot 11 035 11 172 11 617 1,2 4,0
Tuet ja avustukset 4 899 3 989 3 884 -18,6 -2,6
Vuokrat 16 224 15 744 16 518 -3,0 4,9
Muut toimintatulot 858 724 566 -15,6 -21,9
Toimintatulot yhteensä 53 236 52 768 54 861 -0,9 4,0

Henkilöstömenot -97 137 -95 367 -97 340 -1,8 2,1
Palvelujen ostot -98 454 -98 866 -101 592 0,4 2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 441 -11 961 -13 195 -3,9 10,3
Avustukset -17 694 -16 789 -17 116 -5,1 2,0
Vuokrat -17 265 -17 387 -18 132 0,7 4,3
Muut toimintamenot -585 -447 -995 -23,6 122,5
Toimintamenot yhteensä -243 577 -240 817 -248 370 -1,1 3,1
Toimintakate -190 341 -188 049 -193 509 -1,2 2,9  

 
 
INVESTOINTIOSA 
 

Investointimenoja vuoden 2015 talousarviossa on yhteensä noin 22,1 milj. euroa, joista raken-
tamisen investointien osuus on 19,4 milj. euroa ja näihin liittyviä rahoitusosuuksia vajaa 0,4 
milj. euroa.  Kokonaisinvestointien nettomenot ovat noin 21 milj. euroa. 

 
TOIMINNAN RAHOITUS 
 

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) 
 
Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella on arvioitu vuoden 2014 verotulokertymän olevan 
167,8 milj. euroa. Kertymäarvio on noin 0,2 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa ja 8,4 milj. 
euroa suurempi kuin vuoden 2013 verotulokertymä. 
 
Vuosien 2015 – 2017 verotuloarvioissa on käytetty tuloveroprosenttina 19,5 %. Talousarviovuoden 
2014 osalta kiinteistöverotuotto perustuu siihen, että yleinen kiinteistöveroprosentti on nykyinen 
0,80 %, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti nykyinen 0,35 % ja muiden asuntojen kiin-
teistöveroprosentti on nykyinen 0,92 %. Vuoden 2015 verotulojen kertymän on arvioitu kasvavan 
saman verran kuin edellisvuonna eli verotulot on laskettu kolmen prosentin nousun mukaisesti. Ta-
loussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 verotuloarviot perustuvat Suomen Kuntaliiton verotulojen 
ennustekehikkoon, johon on tehty oletetun väestökasvun ja ansiotulojen kasvuennusteiden edellyt-
tämät tarkistukset.  
 
Verotulotasauksen vähennyksen jälkeen vuoden 2015 peruspalveluiden valtionosuuden määrä on 
ennakkotiedon mukaan 23 milj. euroa. Vuoden 2015 alustava opetusministeriön osuus on laskettu 
vuoden 2014 tiedoilla ennusteen vielä puuttuessa.  
 
Kirkkonummen kunnan verotulotasaus vuonna 2014 on ennakkotiedon mukaan noin 11,3milj. eu-
roa. Alustavan verotulotasauslaskelman mukaan kunnan verotulotasaus kasvaa hieman vuonna 
2015 ja on noin 11,9 miljoonaa euroa. Verotulotasaukset on laskettu uuden järjestelmän mukaises-
ti.  
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Vuosikate I ja vuosikate II 
 
Vuonna 2015 toimintakate kasvaa 3 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2013 tilin-
päätökseen verrattuna toimintakate kasvaa 1,8 %. Verorahoituksen kasvu verrattuna vuoden 2014 
talousarvioon on 2,5 %.  Vuosikate I on talousarviovuonna 8,5 milj. euroa. Vuosikate I osoittaa 
kuinka paljon verorahoituksesta jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen, kun toimintakate ja 
rahoituserät on ensin katettu. 
 
Rahoituslaskelmaan siirtyvä vuosikate II eli varsinainen omarahoituserä on vuosikate I lisättynä 
käyttöomaisuuden myyntivoitoilla ja maankäyttösopimuskorvauksilla. Vuosikate II ei kata suunni-
telman mukaisia poistoja talousarviovuonna ja tulos alijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosina 
2016 - 2017 vuosikate II kattaa suunnitelman mukaiset poistot ja tulos on ylijäämäinen.  
 
 
Toiminnan lainarahoitus 
Talousarviovuoden nettoinvestointien ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahoitustarve on noin 
15,9 milj. euroa, joka katetaan 10 milj. lainanotolla ja muulla rahoituksella. Tulevien vuosien in-
vestoinnit kasvavat ja silloin lainantarve kasvaa.  
 
Suunnittelukaudella kunnan lainakanta kasvaa 67 milj. euroa. Vuonna 2017 lainakanta on suunni-
telman mukaan noin 116 milj. euroa, eli noin 2 955 euroa/asukas. Todellinen lainakanta saattaa 
nousta 156milj. euroon riippuen investointien toteutumisesta ja muiden menojen kasvusta, jolloin 
lainaa per asukas on noin 3 911 euroa. 
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TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSAT 
 

(1 000 euroa) Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

2013 2014 2015 2016 2017

Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Toimintatulot 53 236 52 768 54 861 55 621 55 728
Toimintamenot -243 577 -240 817 -248 370 -251 694 -256 729
Toimintakate -190 341 -188 049 -193 509 -196 073 -201 001
Verotulot 171 133 176 759 181 351 186 339 192 847
Valtionosuudet 23 251 21 948 21 500 22 000 22 000
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot 195 300 350 300 300
Muut rahoitustulot 448 370 450 400 400
Korkomenot -2 105 -3 024 -2 000 -1 700 -1 400
Muut rahoitusmenot -119 -31 -100 -100 -100
Vuosikate I 2 462 8 273 8 042 11 166 13 046
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 056 2 500 2 200 1 600 1 600
Maankäyttösopimuskorvaukset 2 412 2 570 1 932 851 1 774
Vuosikate II 6 930 13 343 12 174 13 617 16 420
Suunnitelmapoistot -13 552 -16 000 -14 500 -15 000 -16 000
Satunnaiset erät 0 0 800 0 0
Tilikauden tulos -6 623 -2 657 -1 526 -1 383 420
Poistoeron muutos 27 0 0 0 0
Varausten muutos 0 0 0 0 0
Rahastosiirrot 141 0 0 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä -6 455 -2 657 -1 526 -1 383 420

Rahoituslaskelma
Varsinainen toiminta ja investoinnit
Tulorahoitus
Vuosikate 6 930 13 343 12 174 13 617 16 420
Tulorahoituksen korjauserät -2 056 -2 500 -2 200 -1 600 -1 600
Yhteensä 4 874 10 843 9 974 12 017 14 820
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit -15 021 -22 232 -22 105 -33 946 -58 251
Rahoitusosuudet 234 1 190 1 190 914 1 463
Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 615 2 530 2 200 1 630 1 630
Investoinnit netto -12 172 -18 512 -18 715 -31 402 -55 158
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto -7 298 -7 669 -8 742 -19 385 -40 339

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys 65 65 0 0 0
Antolainasaamisten vähennys 0 0 300 300 300
Antolainojen nettomuutos 65 65 300 300 300
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 10 000 18 702 30 860 51 697
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 791 -8 791 -10 878 -12 375 -12 258
TA-lainojen nettomuutos 1 209 1 209 7 824 18 485 39 439
Vesilaitoksen liittymismaksut 778 778 778 600 600

Vaikutus maksuvalmiuteen -5 246 -5 617 0 0 0

Taloussuunnitelma
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TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA 
 
TALOUSARVION RAKENNE 
 

Kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä säädetään kuntalaissa. Lisäksi 
Suomen Kuntaliitto antaa talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseen liittyviä ohjeita ja suosi-
tuksia. Edellä mainitut ohjeet on otettu huomioon talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. 
 
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion 
käyttötalousosa ja investointiosa ovat toiminnan ohjauksen välineitä. Talousarvion tuloslaskelma-
osan ja rahoitusosan avulla tarkastellaan kunnan kokonaistalouden kehitystä tuloksen muodostuk-
sen ja rahoituksen näkökulmista. 
 
Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan varsinaista toimintaa. Valtuusto päättää, mitkä toimin-
nalliset kokonaisuudet muodostavat käyttötalousosan tehtävät. Käyttötalousosassa valtuusto aset-
taa tehtäväkohtaisesti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen. Tehtävät esitetään käyttötalousosassa 
toimialoittain (yleishallinto, perusturva, sivistys ja yhdyskuntatekniikka) ja toimielimittäin. Val-
tuusto voi osoittaa käyttötalousosan tehtävän tai sen osan käyttöön määrärahan ja tuloarvion brut-
to- tai nettomääräisenä. 
 
Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitus-
menojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelmanmukaisten poistojen kattamiseen. 
Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien 
kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa riittävänä tulorahoituk-
sena kaikkina suunnitelmavuosina. 
 
Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin, hankkeittain tai teh-
tävätasolla. Investointiosan tulot ja menot esitetään aina bruttomääräisinä. 
 
Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoitusosassa kootaan tulorahoituk-
sen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen rahavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulorahoitus ei 
riitä menoihin, rahoitusosassa on osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitustarvet-
taan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa. 

 
 
TALOUSARVION SITOVUUS 
 

Kunnanvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja kunnan 
muita toimielimiä. 
 
Talousarvion yleisperustelut 
Talousarvion yleisperustelut, sitovia tavoitteita lukuun ottamatta, ovat luonteeltaan informatiivisia 
eikä niitä ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. 
 
Käyttötalousosa 
Käyttötalousosassa perustelut, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esite-
tään toimielimittäin tehtävätasolla. 
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Käyttötalousosan tehtävien perusteluissa numeroituina otsikon ”Toiminnalliset tavoitteet” alla esi-
tetyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnan myöntämät avustusmäärärahat yhteisöille 
ovat sitovia lautakuntatasolla. 
 
Käyttötalousosan perustelujen tunnusluvut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamisista 
on raportoitava osavuosikatsauksissa ja vuosikertomuksessa. 
 
Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja -menojen erotus eli toi-
mintakate on valtuuston nähden sitova. 
 
Tuloslaskelmaosa 
Talousarvion tuloslaskelmaosan tehtävätasoiset määrärahat ja tuloarviot ovat kunnanhallitusta si-
tovia. 
 
Investointiosa 
Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat: 
 ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit 
 Muut pitkävaikutteiset menot 
 Irtain omaisuus 

 
Hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: 
 Maa- ja vesialueet 
 Liikenneväylät ja puistot 
 Liikunta- ja virkistysalueet 
 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet (Yt) 
 Vesi- ja viemärilaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet 
 Osakkeet ja osuudet 

 
Hankeryhmän määrärahaa saa käyttää vain hankeryhmän ohjeellisessa käyttösuunnitelmassa mai-
nittuihin hankkeisiin. 
 
Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia siten kuin ne on esitetty in-
vestointiosan hanketaulukossa talousarviokirjan lopussa.  
 
Kaikkien yli 1 miljoonan euron investointien osalta noudatetaan kunnanvaltuuston määrittelemää 
investointiraamia ja poikkeamat tuodaan valtuuston käsittelyyn. 
 
Rahoitusosa 
Talousarvion rahoitusosan seuraavat tuloarviot ja määrärahat ovat kunnanhallitusta sitovia: 
 Antolainauksen muutokset 

 
YLI TALOUSARVIOVUODEN ULOTTUVIEN HANKINTASOPIMUSTEN TEKEMINEN 
 

Toimielimet ja viranhaltijat voivat päättää hankintavaltuuksiensa rajoissa yli talousarviovuoden 
ulottuvista hankintasopimuksista. 
 
 käyttötalousosan hankinnoissa, mikäli hankinta liittyy toimialan tehtäviin ja siihen on va-

rauduttu toimielimen käyttösuunnitelmassa ja 
 investointiosan hankinnoissa:  

 
yksittäisen talonrakennushankkeen osalta talousarviossa hyväksytyn hankekohtaisen kus-
tannusarvion puitteissa 
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hankeryhmän ohjeellisessa käyttösuunnitelmassa mainitun yksittäisen hankkeen osalta 
vuosina 2015 - 2017 osoitettujen kokonaismäärärahojen puitteissa. 

 
KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄN LEASINGLIMIITIN KÄYTTÖ 2014 
 

Kunnanhallituksen päätösten mukaisesti: 
 kunnan atk-laitteiden, kopiokoneiden / monitoimilaitteiden, ajoneuvojen sekä perusterveyden-

huollon merkittävien hoito- ja sairaalalaitteiden hankinnat rahoitetaan leasingrahoituksella. 
Lukuun ottamatta tiettyjä opetustoimen laitehankintoja (mm. tabletit, interaktiiviseen esitys-
tekniikkaan liittyvät laitteet ym.)  

 leasinglimiitiksi on vahvistettu em. kohteiden osalta 1 850 000 euroa. 
 ajoneuvojen leasinglimiitiksi on vahvistettu 650 000 euroa. 
 laitteiden rahoitusta koskeva puitesopimus on kilpailutettu. 
 konsernihallinnon talousyksikkö valvoo ja päättää limiitin käytöstä ja 
 leasingrahoituksella hankittavat uudet kohteet esitetään ja päätetään vuosittain talousarvion 

käsittelyn yhteydessä. 
 
Leasinglimiittiä saa käyttää: 
 hankintoihin, jotka aikaisemmin on rahoitettu leasinglimiitin puitteissa  
 hankintoihin, jotka aikaisemmin on rahoitettu kunnanhallituksen päättämän leasingrahoituksen 

ulkopuolella ja joiden leasingaika päättyy vuonna 2014 
 aikaisemmin ostettujen kopiokoneiden korvaushankintoihin 
 atk-laitteiden hankintaan  
 hammashoidon hoitolaitteiden hankintaan 

  
Hankinnat on suoritettava hankintalain säännösten mukaisesti. Leasingaika on vähintään 3 vuotta. 
Leasingaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin hankittavan esineen vastaava poistoaika. Vuodel-
le 2015 ei ole muutettu leasingin käyttöä. 

 
KUNNANHALLITUKSELLE ANNETUT VALTUUDET  
 

Kunnanhallituksella on oikeus antaa toimialoille määrärahojen käyttöä ja talousarvion täytäntöön-
panoa koskevia sitovia ohjeita. Kunnanhallitus oikeutetaan myös taloudellisen tilanteen niin vaa-
tiessa antamaan määrärahojen käyttöä, virkojen ja toimien täyttämistä sekä työsuhteisen henkilös-
tön palkkaamista rajoittavia määräyksiä. Kunnanhallitus tarkistaa helmikuun aikana täyttömenette-
lyn ja tekee tarvittavat päätökset. 

 
TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA 
 

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla 
ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja 
tunnuslukujen toteutumista. Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja 
johtokuntien raporttien perusteella laatii kaksi osavuosikatsausta kunnanvaltuustolle, tilanteessa 
30.4 ja 31.8, sekä tilinpäätökseen kuuluvan vuosikertomuksen.  Kunnanhallitus päättää, miten 
kunnan toimielimet raportoivat sille. Kunnanhallitus voi myös tarvittaessa päättää yksityiskohtai-
semmasta talouden ja toiminnan raportoinnista. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan, 
miten vastuuhenkilöiden tulee tilivuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumi-
sesta.  
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KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO   
    Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 
    2013 2014 2015 2016 2017 

Yleishallinto           
• Toimintatulot 2 903 682 3 049 959 2 940 801 2 917 800 2 943 078 
  muutos %   5,0 -3,6 -0,8 0,9 
• Toimintamenot -11 244 857 -11 169 914 -11 300 447 -11 470 511 -11 439 306 
  €/asukas 31.12. 295 289 289 291 287 
  muutos %   -0,7 1,2 1,5 -0,3 
• Toimintakate -8 341 175 -8 119 955 -8 359 646 -8 552 711 -8 496 228 

  muutos %   -2,7 3,0 2,3 -0,7 
              

Perusturva           
• Toimintatulot 9 536 477 9 571 683 9 625 013 9 479 170 9 479 170 
  muutos %   0,4 0,6 -1,5 0,0 
• Toimintamenot -102 362 622 -100 444 178 -102 434 371 -104 145 422 -106 039 064 
  €/asukas 31.12. 2 684 2 603 2 624 2 638 2 657 
  muutos %   -1,9 2,0 1,7 1,8 
• Toimintakate -92 826 145 -90 872 495 -92 809 358 -94 666 252 -96 559 894 

  muutos %   -2,1 2,1 2,0 2,0 
              

Sivistystoimi           
Sivistyslautakunta           

• Toimintatulot 950 101 876 800 924 000 939 000 974 000 
  muutos %   -7,7 5,4 1,6 3,7 
• Toimintamenot -10 983 870 -10 592 744 -10 818 619 -11 039 620 -11 276 790 
  €/asukas 31.12. 288 274 277 280 283 
  muutos %   -3,6 2,1 2,0 2,1 
• Toimintakate -10 033 769 -9 715 944 -9 894 619 -10 100 620 -10 302 790 

  muutos %   -3,2 1,8 2,1 2,0 
Suomenkielinen varhais-           
kasvatus- ja opetusltk           

• Toimintatulot 5 057 397 4 141 312 4 309 000 4 410 000 4 464 000 
  muutos %   -18,1 4,0 2,3 1,2 
• Toimintamenot -59 007 467 -57 523 929 -59 197 517 -59 783 063 -60 947 848 
  €/asukas 31.12. 1 547 1 491 1 516 1 514 1 527 
  muutos %   -2,5 2,9 1,0 1,9 
• Toimintakate -53 950 070 -53 382 617 -54 888 517 -55 373 063 -56 483 848 

  muutos %   -1,1 2,8 0,9 2,0 
Ruotsinkielinen varhais-           
kasvatus- ja opetusltk           

• Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 
  muutos %   -23,5 17,0 0,0 0,0 
• Toimintamenot -14 114 707 -13 753 651 -14 393 794 -14 456 907 -14 728 985 
  €/asukas 31.12. 370 356 369 366 369 
  muutos %   -2,6 4,7 0,4 1,9 
• Toimintakate -13 228 133 -13 075 651 -13 600 794 -13 663 907 -13 935 985 

  muutos %   -1,2 4,0 0,5 2,0 
Liikuntalautakunta           

• Toimintatulot 818 841 718 750 745 150 745 150 745 150 
  muutos %   -12,2 3,7 0,0 0,0 
• Toimintamenot -3 163 054 -2 904 066 -3 061 172 -3 102 530 -3 143 143 
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  €/asukas 31.12. 83 75 78 79 79 
  muutos %   -8,2 5,4 1,4 1,3 
• Toimintakate -2 344 213 -2 185 316 -2 316 022 -2 357 380 -2 397 993 

  muutos %   -6,8 6,0 1,8 1,7 
Nuorisolautakunta           

• Toimintatulot 272 839 270 590 259 170 259 170 259 170 
  muutos %   -0,8 -4,2 0,0 0,0 
• Toimintamenot -1 412 173 -1 373 085 -1 383 715 -1 406 206 -1 429 147 
  €/asukas 31.12. 37 36 35 36 36 
  muutos %   -2,8 0,8 1,6 1,6 
• Toimintakate -1 139 334 -1 102 495 -1 124 545 -1 147 036 -1 169 977 

  muutos %   -3,2 2,0 2,0 2,0 
Sivistystoimi yhteensä           

• Toimintatulot 7 985 752 6 685 452 7 030 320 7 146 320 7 235 320 
  muutos %   -16,3 5,2 1,6 1,2 
• Toimintamenot -88 681 271 -86 147 475 -88 854 817 -89 788 326 -91 525 913 
  €/asukas 31.12. 2 326 -2 232 2 276 2 274 2 293 
  muutos %   -2,9 3,1 1,1 1,9 
• Toimintakate -80 695 519 -79 462 023 -81 824 497 -82 642 006 -84 290 593 

  muutos %   -1,5 3,0 1,0 2,0 
              

Yhdyskuntatekniikka           
Yhdyskuntatekniikan           
lautakunta           

• Toimintatulot 519 368 888 500 503 040 512 820 522 796 
  muutos %   71,1 -43,4 1,9 1,9 
• Toimintamenot -6 431 797 -7 039 424 -8 565 055 -9 179 016 -10 324 432 
  €/asukas 31.12. 169 182 219 233 259 
  muutos %   9,4 21,7 7,2 12,5 
• Toimintakate -5 912 429 -6 150 924 -8 062 015 -8 666 196 -9 801 636 

  muutos %   4,0 31,1 7,5 13,1 
Rakennus- ja ympäristö-           
lautakunta           

• Toimintatulot 668 206 682 564 684 000 752 762 767 951 
  muutos %   2,1 0,2 10,1 2,0 
• Toimintamenot -1 170 417 -1 196 413 -1 224 383 -1 272 632 -1 293 495 
  €/asukas 31.12. 31 31 31 32 32 
  muutos %   2,2 2,3 3,9 1,6 
• Toimintakate -502 211 -513 849 -540 383 -519 870 -525 544 

  muutos %   2,3 5,2 -3,8 1,1 
Palvelutuotannon            
johtokunta            

• Toimintatulot 31 416 503 31 697 462 33 882 477 34 612 775 34 575 727 
  muutos %   0,9 6,9 2,2 -0,1 
• Toimintamenot -33 339 427 -34 390 854 -35 554 216 -35 403 350 -35 658 003 
  €/asukas 31.12. -874 891 911 897 893 
  muutos %   3,2 3,4 -0,4 0,7 
• Toimintakate -1 922 924 -2 693 392 -1 671 739 -790 575 -1 082 276 

  muutos %   40,1 -37,9 -52,7 36,9 
Eerikinkartanon            

• Toimintatulot 206 163 192 000 195 840 199 700 203 660 
  muutos %   -6,9 2,0 2,0 2,0 
• Toimintamenot -346 903 -428 549 -437 120 -445 852 -454 658 
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  €/asukas 31.12. 9 11 11 11 11 
  muutos %   23,5 2,0 2,0 2,0 
• Toimintakate -140 740 -236 549 -241 280 -246 152 -250 998 

  muutos %   68,1 2,0 2,0 2,0 
Yhdyskuntatekniikka 
yhteensä           

• Toimintatulot 32 810 240 33 460 526 35 265 357 36 078 057 36 070 134 
  muutos %   2,0 5,4 2,3 0,0 
• Toimintamenot -41 288 544 -43 055 240 -45 780 774 -46 300 850 -47 730 588 
  €/asukas 31.12. 1 083 1 116 1 173 1 173 1 196 
  muutos %   4,3 6,3 1,1 3,1 
• Toimintakate -8 478 306 -9 594 714 -10 515 417 -10 222 793 -11 660 454 

  muutos %   13,2 9,6 -2,8 14,1 
              

Yhteensä           
• Toimintatulot 53 236 151 52 767 620 54 861 491 55 621 347 55 727 702 
  muutos %   -0,9 4,0 1,4 0,2 
• Toimintamenot -243 577 294 -240 816 807 -248 370 409 -251 705 109 -256 734 871 
  €/asukas 31.12. 6 388 6 240 6 362 6 376 6 432 
  muutos %   -1,1 3,1 1,3 2,0 
• Toimintakate -190 341 143 -188 049 187 -193 508 918 -196 083 762 -201 007 169 
  muutos %   -1,2 2,9 1,3 2,5 
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Yleishallinto                                              
 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio            Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 2 903 682 3 049 959 2 940 801 2 917 800 2 943 078
  Myyntituotot 2 237 993 2 469 959 2 360 801 2 320 000 2 340 000
  Maksutuotot 0 0 0 0 0
  Tuet ja avustukset 509 702 580 000 580 000 597 800 603 078
  Vuokrat 600 0 0 0 0
  Muut toimintatuotot 155 387 0 0 0 0

Toimintamenot -11 244 857 -11 169 914 -11 300 447 -11 470 511 -11 439 306
  Palkat ja palkkiot -2 742 041 -2 081 862 -2 180 457 -2 205 139 -2 149 771
  Muut henkilöstömenot -977 264 -821 972 -834 552 -851 693 -865 184
  Palvelujen ostot -5 256 202 -6 290 026 -6 068 605 -6 165 066 -6 231 234
 Aineet, tarvikkeet ja -140 499 -145 814 -167 120 -200 911 -165 446
  Avustukset -688 149 -252 000 -187 000 -172 000 -142 000
  Vuokrat -1 263 391 -1 260 390 -1 426 113 -1 440 109 -1 451 615
  Muut toimintakulut -177 310 -317 850 -436 600 -435 593 -434 056

Toimintakate -8 341 175 -8 119 955 -8 359 646 -8 552 711 -8 496 228
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -299 -293 -293 -294 -289

Suunnitelmapoistot -324 208 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 53 36 -1 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0
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TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 
Tarkastustoimi 

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 600 0 0 0 0
Toimintamenot -75 207 -73 500 -73 047 -73 210 -73 785
Toimintakate -74 607 -73 500 -73 047 -73 210 -73 785
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -2 -2 -2 -2 -2

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -74 607 -73 500 -73 047 -73 210 -73 785

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 0 0 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0                                   

  
 
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 
asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kunta-
laki 71 § 2 mom.) 
 
Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 
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 Kunnanhallitus                                             
 

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 2 903 082 3 049 959 2 940 801 2 917 800 2 943 078
Toimintamenot -11 169 649 -11 096 414 -11 227 400 -11 397 301 -11 365 521
Toimintakate -8 266 568 -8 046 455 -8 286 599 -8 479 501 -8 422 443
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -297 -291 -291 -292 -288

Suunnitelmapoistot -324 208 0 0 0 0

Tilikauden tulos -8 590 776 -8 046 455 -8 286 599 -8 479 501 -8 422 443

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 53 36 -1 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0
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Luottamushenkilöhallinto 
                                   

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 49 507 50 461 55 264 0 0
Toimintamenot -787 328 -772 888 -991 911 -1 018 293 -919 192
Toimintakate -737 821 -722 427 -936 647 -1 018 293 -919 192
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -21 -20 -26 -26 -23

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -737 821 -722 427 -936 647 -1 018 293 -919 192

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 1 1 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  

 
Tehtävän määräraha kattaa  

 keskusvaalilautakunnan,  
 kunnanvaltuuston,  
 kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan,  
 kunnanhallituksen,  
 kunnanhallituksen konserni- ja henkilöstöjaoston ja  
 kunnanhallituksen asettamien työryhmien kokousmenot. 

 
Talousarviovuonna järjestetään eduskuntavaalit. 
 
Toimielimien kokousmäärä on arvioitu aiempien vuosien perusteella.  
 



  31 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
 
Varaukset ja projektit      
                                   

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 12 673 60 000 70 000 70 000 70 000
Toimintamenot -1 192 314 -815 635 -735 242 -762 291 -700 987
Toimintakate -1 179 641 -755 635 -665 242 -692 291 -630 987
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -32 -21 -19 -20 -18

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 179 641 -755 635 -665 242 -692 291 -630 987

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 0 0 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  

 
 
Tämän tehtävän määrärahoja ovat mm. henkilöstön keskitettyyn koulutukseen varattu määräraha, 
KuEL eläkemenoperusteinen maksu, jota ei voida kohdistaa muualle ja kunnanjohtajan käyttövarat. 
 
Lisäksi tässä tehtävässä on määrärahavaraus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintatukeen. 
 
Vesihuoltoavustuksiin on varattu 70 000 euron määräraha. Määräraha kohdennetaan kunnanval-
tuuston nähden sitovasti kunnanhallituksen 2.12.2013 § 496 päättämien haja-asutusalueiden vesi-
huollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
 

- Vesiosuuskuntien verkostojen rakentamisen avustuksiin 45 000 euroa 
- Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus ja valvonta sekä yleis-

suunnitelmien laatiminen konsulttipalveluina 15 000 euroa 
- Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiseen 10 000 euroa 

 
Tähän tehtävään sisältyvät lisäksi mm. seuraavat määrärahat:  
 

 Työllistäminen  
- sis. velvoitetyöllistämisen, nuorten kesätyöllistämisen sekä nuorten palkkatuen 
- valmistellaan kirkkonummelaisille yrityksille myönnettävän erillisen lisän käyttöönottoa 

pitkään työtä vailla olevien työllistämiseksi 
 Muut projektit (Kh, Kuuma hanke) 
 Yleishallinnon järjestöjen tukemiseen liittyvät määrärahat 

 
Monitoimihallien käyttösopimusten määrärahat on siirretty konsernihallinnon alaisuudesta liikuntalau-
takunnalle, joten ne eivät enää sisälly tähän tehtävään. 
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Konsernihallinto   
                                         

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 620 715 535 000 530 000 547 800 553 078
Toimintamenot -6 862 105 -6 849 328 -6 927 733 -7 021 689 -7 125 709
Toimintakate -6 241 390 -6 314 328 -6 397 733 -6 473 889 -6 572 631
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -183 -180 -180 -180 -180

Suunnitelmapoistot -269 991 0 0 0 0

Tilikauden tulos -6 511 381 -6 314 328 -6 397 733 -6 473 889 -6 572 631

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 34 24 -1 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  

 
 
Konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan 
toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoittei-
den toteutumista. Konsernihallinnossa tuotetaan seuraavat koko kuntaorganisaatioon kohdistuvat 
palvelut: 
 
• Hallinto- ja kehittämispalvelut 
• Taloushallinnon palvelut 
• Henkilöstöhallinnon palvelut 
• Elinkeinopalvelut sekä 
 
Hallintopalvelut toteuttaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toi-
mielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehit-
tämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämis- ja koordinointihankkeista. 
 
Talouspalvelut hoitaa keskitetysti kunnan rahatointa ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajär-
jestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Kunnan 
taloushallinnon palvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. 
 
Henkilöstöpalvelut tuottaa kunnan keskitetyt henkilöstöhallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan 
kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon kehittä-
mis-, seuranta- ja koordinointitehtävistä. Palkkalaskennanpalvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n 
toimesta. 
 
Elinkeinopalvelut järjestää ja osaltaan tuottaa kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, 
on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskus-
tan kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. 
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Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Kansantalouden edelleen hidas kasvu sekä valtion kiristämistoimenpiteet pitävät kuntatalouden tilan-
teen hyvin kireänä koko suunnitelmakaudella. Vallitseva taloustilanne hillitsee uusien toimintojen ja 
palvelumuotojen käyttöönottoa ja asettaa kovat vaatimukset kunnan toimintojen tehostamiselle. Uu-
distuva kuntalaki sekä metropoli- ja sote-hankkeet työllistävät hallintoa laajasti lähivuodet. 
 
Sisäiset muutokset 
Vuosi 2014 oli konsernihallinnon osalta suurten myllerrysten ja muutosten vuosi, kun yhteistoiminta-
menettelyn ja toiminnan uudelleenjärjestelyjen seurauksena toimialalta katosi irtisanomisten, määrä-
aikaisuuksien jatkamattomuuden ja luonnollisen poistuman kautta laskentatavasta riippuen noin vii-
desosa tai neljäsosa henkilökunnasta. Osana uudelleenjärjestelyitä perustettiin myös loppukeväästä 
uusi koko kunnan kirjaamo, johon siirtyi muilta toimialoilta kolme vakanssia ja joka hallinnollisesti 
kuuluu konsernihallintoon. Osana näitä toimenpidettä toteutettiin myös asianhallintapäällikön va-
kanssi siirto atk-yksikön alaisuudesta hallintopalveluihin, jossa hän siirtyi uuden kirjaamon esimie-
heksi. Vuotta 2014 kuvasti myös EKKV-selvityksen konsernihallinnon asiantuntijoilta vaatima työ-
panos, joka osittain jatkuu myös vuodelle 2015. Vuoden aikana on myös muun muassa valmistunut 
uusi elinkeinopoliittinen ohjelma, tehty rekrytointiselvitys ja päätetty jatkotoimenpiteistä siihen liittyen, 
valittu uusi talousjohtaja sekä nopeutettu valtuustoaloitteiden valmisteluaikaa.  
 
Muutokset jatkuvat vuonna 2015, jolloin on valtuustoryhmien puheenjohtajien kunnanvaltuuston val-
mistelutoimikunnassa antaman linjauksen mukaan tarkoitus päättää uudesta toimielinrakenteesta. 
Vuoden alussa näillä näkymin voimaan astuva uusi kuntalaki tuo myös omat muutostarpeensa joh-
tosäännöille. Vuoden 2015 kevään agendalle kuuluu myös uuden kuntastrategian valmistelu kun-
nanvaltuustolle päätettäväksi. Uusi metropolihallinto sekä sote-uudistus tulee todennäköisesti työllis-
tämään myös konsernihallinnon asiantuntijoita, vaikka sillä ei olekaan suoria vaikutuksia konserni-
hallinnon organisaatiolle. Haasteet eivät myöskään lopu talouspuolella, jossa uuden talousjohtajan 
johdolla on tavoitteena uudistaa talousarvioprosessi sekä kehittää talousseurantaa.   
 
Organisatorisella puolella tullaan vuoden 2015 aikana niin osana johtosääntövalmistelua kuin opera-
tiivisessa mielessä tarkastelemaan vastaako konsernihallinnon nykyinen hallintorakenne ja sen pie-
nentyneen henkilöstömäärän ja henkilöstön tehtävänkuvaukset parhaalla mahdollisella tavalla tule-
vaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on selkeyttää organisaation rakennetta ja tehtävänkuvauksia.  
 
Toiminnan painopistealueet 
Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita ovat eri kehittämishankkeet, joita edistetään talousar-
viovuoden aikana.  
 
Näitä ovat mm.: 

 Päivitetyn elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen yhteistyössä Kirkkonummen yrittäjien ja 
sidosryhmien kanssa 

 Kunnan palvelutuotannon sähköisten työtapojen ja hallintaprosessien laajentaminen ja kehit-
täminen, tätä tukevien työkalujen käyttöönotto (mm. sähköiset lomakkeet) 

 Johtosääntöjen uudistustyön valmistelu 
 Keskitetyn kirjaamon toiminnan jatkokehittäminen  
 Henkilöstön rekrytointiprosessin uudistaminen  
 Uuden hankintajärjestelmä käyttöönotto ja hankintatoimen kehittäminen 
 Kunnan sopimusjärjestelmän hallinnan keskittämisen ja tulevan organisoinnin suunnittelu 
 Taloushallinnon toimintatapojen ja kustannustenseurannan kehittäminen yhteistyössä Taitoa 

Oy:n kanssa 
 Talousarvioprosessin uudistaminen 
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Talousarvio 2015 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja tavoite 
Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / tavoitetaso 2015 Mittari/seurantatapa 

Prosessipohjaisen tiedonohjaussuunnitelman te-
keminen olennaisempien prosessien osalta 

Asianhallintapäällikkö ja keskitetty kirjaamo laatii 
yhdessä toimialojen kanssa keskeisempien pro-
sessien osalta tiedonohjaussuunnitelman 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja tavoite 
Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 

Tavoite 2 / tavoitetaso 2015 Mittari/seurantatapa 

Henkilöstöstrategian vuoden 2015 tavoitteiden 
saavuttaminen  
 

Valtuuston 16.6.2014 hyväksymän henkilöstö-
strategian mukaiset mittarit.  

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja tavoite 
Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 3 / tavoitetaso 2015 Mittari/seurantatapa 

Talouden seurannan kehittäminen  Kehitetään osavuosi- ja kuukausiraportointia se-
kä talouden ennustamista ja kassavirtalaskelmaa  

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden li-
säys 

Tavoite 4 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Aloittavien ja toimivien yritysten neuvonnan kehit-
täminen yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen 
kanssa. Uusyritysneuvonnan palvelujen hankinta 
kunnan yrittäjien käyttöön. 

YritysEspoon neuvonnan asiakasmäärät verrat-
tuna vuoden 2014 tilanteeseen. Tavoitteena 
asiakasmäärän kasvu. 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Yritysten toimintaedellytysten parantaminen 

Tavoite 5 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Päivitetyn elinkeinopoliittisen ohjelman toteutta-
minen. 

Uudet yritysalueet ja tonttikaupat. Markkinoin-
tinäkyvyyden parantuminen. 
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Sisäiset palvelut                                          
  
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 2 220 186 2 404 498 2 285 537 2 300 000 2 320 000
Toimintamenot -2 327 902 -2 658 563 -2 572 514 -2 595 028 -2 619 633
Toimintakate -107 716 -254 065 -286 977 -295 028 -299 633
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -62 -70 -67 -67 -66

Suunnitelmapoistot -54 218 0 0 0 0

Tilikauden tulos -161 934 -254 065 -286 977 -295 028 -299 633

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 18 11 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
Sisäisiin palveluihin kuuluvat kunnan keskitetty monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste- ja puhelin-
keskuspalvelut, kunnantalon toiminnalliset järjestelyt sekä atk-palvelukeskus. Atk-palvelukeskus toi-
mii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. 
 
Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa keskitetysti kunnan toimi-
aloille osan niiden tarvitsemista tietoteknisistä palveluista ja -järjestelmistä. Atk- palvelukeskus kehit-
tää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toiminta-
tapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdol-
lisimman häiriötön käyttö. Työasemien määrä kasvaa vuosittain noin 60:llä. Atk- palvelukeskuksen 
toiminta perustuu kunnanhallituksen hyväksymään tietohallintostrategiaan. 
 
Taloussuunnitelma 2015 - 2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Lain tarkoituksena on tehostaa julkisen 
hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Laki painottuu julkisen hal-
linnon, erityisesti kuntien sekä valtion virastojen ja laitosten, tietojärjestelmien yhteen toimivuuden li-
säämiseen.  
 
Kuntien odotetaan tuottavan monikanavapalveluita. Monikanavapalveluilla tarkoitetaan sitä, että kun-
talaisille tarjotaan palveluita eri kanavia hyödyntäen. Näitä kanavia ovat perinteinen asiointi, sähköi-
siin palveluihin perustuva asiointi sekä mobiilipalvelut.   
 
Tavoitteena on, että viranomaisten kesken yhdistetään sähköisessä muodossa oleva tieto ja asiointi 
asiakkaan edun hyväksi siten, että kaikki julkishallinnon asiointipalvelu tarjoillaan käyttäjille yhdestä 
kanavasta ajasta ja paikasta riippumatta 
 
Tietohallintoratkaisuilla tavoitellaan jatkuvasti tehokkaampaa ja sujuvampaan hallintoa ja palveluita, 
jotka sitovat vähemmän resursseja.  
 
Valtakunnan tasolla on suunnitteilla suuria muutoksia kuntien toimintaan kuten Sote uudistus sekä 
kuntamalliselvitykset. Kuntien välinen yhteistyö tietojärjestelmien osalta tulee kasvamaan. Näin voi-
daan rakentaa tehokkaampia ratkaisuja sekä vähentää tietojärjestelmäkustannuksia. 
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Sisäiset muutokset  
Tietojärjestelmäratkaisuissa otetaan koko kunnan it–infrastruktuuri huomioon kokonaisarkkitehtuuri-
työn kautta. Tietojen yhteiskäyttöisyyttä ja tiedolla johtamista kehitetään.  Toimivilla ja tehokkailla tie-
tojärjestelmäratkaisuilla parannetaan toimintaa ja voidaan tuottaa palveluita kustannustehokkaasti.  
 
Tietohallinto tehostaa toimintaansa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä tekniikoita. Toimin-
nan kehittämisen tärkeä edellytys on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito tarvitta-
van koulutuksen avulla. 
 
Ulkoiset muutokset 
Kuntapalveluihin kohdistuu laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia, joihin kaikkiin kunta ei voi vaikuttaa. 
Lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia kunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin mm. Kansallinen ter-
veyshanke Kanta e-resepti, e-arkisto ja e-katselu ovat kuntalaisten käytössä.  Kirkkonummi on mu-
kana HUSsin, Vantaan, Helsingin ja Kauniaisten kanssa Apotti –sote ratkaisussa. 
 
Valtakunnan tasolla on vireillä useita tietoteknisiä yhteistyö- ja kehittämishankkeita, joissa myös 
Kirkkonummen kunta on mukana. 
 
Tietotekniset ratkaisut siirtyvät enenemissä määrin Internet-pohjaisiksi. Tämän myötä tietoturvauhat 
lisääntyvät ja monimutkaistuvat koko ajan.  
 
Toiminnan painopistealueet 

 Kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttaminen 
 Kunnan tietohallintostrategian mukaiset toimenpiteet  
 Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen tietohallinnossa 
 Tietotekniikan toimintavarmuuden lisääminen  
 Sähköisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, kuntalaisten sähköinen asiointi 
 Kuntien välisen yhteistyöhön osallistuminen 
 Toimintatapojen kehittäminen ja uusien hallintamenetelmien käyttöönotto 

 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja tavoite 
Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat toimintamenot, poistot ja investoinnit/ toimin-
nan tehostaminen ja kustannustehokkuus 

Tavoite 1 / tavoitetaso 2015 Mittari/seurantatapa 

Syksyllä 2014 laaditun kokonaisarkkitehtuurin jal-
kauttaminen  

Toimialojen ja IT:n yhteisen hallintamallin luomi-
nen. Toimintaprosessien ja tietojärjestelmien ke-
hittäminen johtamisen sekä palveluiden tehosta-
misen tueksi.   

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja tavoite 
Uudistuva palveluverkko/tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja -prosessit 

Tavoite 2 / tavoitetaso 2015 Mittari/seurantatapa 

Kunnan toimintojen ja palveluiden sähköistämi-
nen sekä kuntalaisten sähköisen asioinnin kehit-
täminen.  

Palveluiden siirtäminen tietoverkkoon ajasta ja 
paikasta riippumattomasti. Toimintojen automati-
sointi.  
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PERUSTURVA 

• Hallintopalvelut • Erikoissairaanhoito 

• Sosiaalipalvelut • Toimintakyvyn tukipalvelut 

• Terveyspalvelut • Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 
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Perusturvalautakunta    
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio            Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 9 536 477 9 571 683 9 625 013 9 479 170 9 479 170
  Myyntituotot 722 372 551 670 651 731 703 629 703 629
  Maksutuotot 4 924 757 5 011 232 5 162 039 4 915 996 4 915 996
  Tuet ja avustukset 3 116 043 3 138 019 2 992 848 3 167 144 3 167 144
  Vuokrat 286 984 314 142 313 465 286 986 286 986
  Muut toimintatuotot 486 319 556 620 504 930 405 415 405 415

Toimintamenot -102 362 622 -100 444 178 -102 434 371 -104 145 422 -106 039 064
  Palkat ja palkkiot -21 803 552 -21 434 997 -21 584 870 -23 049 706 -23 049 706
  Muut henkilöstömenot -7 025 922 -7 038 778 -6 993 244 -6 062 051 -6 112 051
  Palvelujen ostot -59 603 494 -58 278 218 -59 729 765 -60 963 411 -62 633 135
 Aineet, tarvikkeet ja -2 365 929 -2 233 507 -2 347 896 -2 268 176 -2 265 553
  Avustukset -8 618 645 -8 567 181 -8 801 653 -8 950 716 -9 130 090
  Vuokrat -2 899 120 -2 891 097 -2 940 748 -2 811 086 -2 808 261
  Muut toimintakulut -45 959 -400 -36 195 -40 276 -40 268

Toimintakate -92 826 145 -90 872 495 -92 809 358 -94 666 252 -96 559 894
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -2 724 -2 638 -2 658 -2 670 -2 683

Suunnitelmapoistot -125 854 0 0 0 0

Tilikauden tulos -92 951 999 -90 872 495 -92 809 358 -94 666 252 -96 559 894

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 509 488 -2 0 0
- osa-aikaiset 24 20 -1 0 0
- vakanssittomat 0 0 -10 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0
 
 
Perusturvan keskeisinä pitkän aikavälin strategisina tavoitteina ovat: 

 ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen 
 kansalaisten kannustaminen vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen 
 mielenterveyspalveluiden saatavuuden, erityisesti matalan kynnyksen palveluiden parantami-

nen 
 ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen tukeminen 

 
Perusturvassa jatketaan kahden ison ydinprosessin kehittämistä: 

 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin palveluketjujen ja – prosessien saumattomuus 
 Ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
 
Kirkkonummen perusturvan palveluiden järjestämisen näkökulmasta keskeisiä toimintaympäristön 
muutostekijöitä ovat lähivuosina mm. seuraavat: 

- kunnan ikärakenteen muutos 
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- kuntarakenneuudistus ja metropolihallintoselvitys 
- sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat lainsäädännölliset muutokset (mm. järjestämislaki) 
- riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuus 

 
Perusturvan palveluiden järjestämisen näkökulmasta haasteena on kunnan ikärakenteen muutos, 
mihin liittyy ikääntyneiden määrän ja suhteellisen osuuden kasvu. Tilastokeskuksen väestöennus-
teen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 15,1 % vuodesta 2014 vuoteen 2017 ja vastaa-
vasti 75-vuotiaiden määrä 19,5 %. Koko kunnan väestömäärän kasvuksi samalla aikavälillä arvioi-
daan 3,4 %.  
 
Taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2017 toteutetaan merkittäviä kunta-alan lainsäädännöllisiä muu-
toksia. Kuntauudistuksen keskeisiä osia ovat kuntarakennelaki, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjär-
jestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, kuntien tehtävien arviointi, sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislaki sekä metropoliratkaisu. Uusi kuntalaki tullee voimaan vuoden 2015 alussa. 
Kuntalaki korvaa nykyisen, pääosin vuonna 1995 voimaan tulleen kuntalain. Uuden kuntalain sään-
nökset tulevat voimaan portaittain siten, että kunnan toimielimiä ja johtamista sekä luottamushenki-
löitä koskevia uusia säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi vasta vuonna 2017.  Yksi uudistuksen 
kärkitavoitteista on kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Uudis-
tuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti lähidemokratian kehittämiseen ja uusien, muun muassa 
sähköisten, osallistumismuotojen vahvistamiseen. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen on tarkoitus edetä eduskunnan käsiteltäväksi 
loppuvuodesta 2014 ja tulla voimaan vuoden 2015 keväällä. Tavoitteena on, että sote -alueet käyn-
nistävät toimintansa vuoden 2016 alussa sekä tuottamisvastuussa olevat tahot vuoden 2017 alussa. 
Päämääränä uudistuksessa on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteina on: 

 turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maas-
sa, 

 vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä  
 toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen ohella perusturvan toimialalla on otettava 
huomioon uudistunutta lainsäädäntöä. Näistä keskeisimpiä ovat 1.7.2013 voimaantullut laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelu-
laki) sekä vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki.  
 
Uuden sosiaalihuoltolain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015.  Sosiaalihuoltolain uudistus liittyy 
sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen, joka on aikataulutettu kolmeen vaiheeseen. 
Ensimmäisenä valmistuu uusi sosiaalihuoltolaki ja  siitä aiheutuvat välttämättömät muutokset muu-
hun lainsäädäntöön.  Toisessa vaiheessa tarkistetaan sosiaalihuollon erityislainsäädäntö ja kolman-
nessa vaiheessa ns. rajapinnat. Lainsäädännön uudistamisen tavoitteina ovat mm: 
 

 edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta 
 vahvistaa sosiaalihuoltoa ihmisten elämänkaaren eri vaiheissa heidän omissa arkiympäris-

töissä 
 siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhai-

seen tukeen 
 vahvistaa asiakaslähtöisyyttä 
 muuttaa ajattelua ongelmalähtöisestä voimavaralähtöiseen 
 ymmärtää sosiaalihuolto sosiaalisena investointina. 

 
Vuonna 2015 lisätään kuntien rahoitusvastuuta pitkään työttömänä olleiden  työmarkkinatuesta. Kun-
tien rahoitusvastuu laajenee nykyisestä (yli 500 päivää työttömänä olevat) jo 300 päivää työttömänä 
olleisiin. Vastaavasti kunnan rahoitusvastuu kasvaa 70 prosenttiin yli 1000 päivää työttömänä ollei-
den osalta. 
 
Kirkkonummen kunta on mukana vuonna 2013 käynnistyneessä APOTTI -hankkeessa. APOTTI -
hankekokonaisuus muodostuu toiminnan ja palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeesta sekä sitä 
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tukevasta tietojärjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta. Vuonna 2015  tehdään tietojärjestelmää 
koskeva hankintapäätös. Uuden järjestelmän on tarkoitus olla tuotantokäytössä porrastetusti vuo-
desta 2016 alkaen. Perusturvan  tulosalueiden ja – yksiköiden esimiehet ja osa henkilöstöstä osallis-
tuvat tavalla tai toisella APOTTI –hankkeen valmisteluun.  
 
Perusturva on mukana PKSOSTER-yhteistyössä ja Kuuma-kuntien verkostossa. Kunta osallistuu 
kuntarakenneselvitykseen, missä ovat Kirkkonummen lisäksi mukana Espoo, Kauniainen ja Vihti. 
 
Sisäiset muutokset 
 
Kuntatalouden vaikeudet heijastuvat käyttötalousmenojen tasoon. Kunnan kokonaistaloudellinen ti-
lanne tuo poikkeuksellisen suuria haasteita perusturvan toimintojen ja palveluiden järjestämiselle 
vuosina 2015–2017.  
 
Talousarvioehdotus merkitsee vuosina 2013-2014 toteutettujen palvelutasoon ja palveluiden 
laajuuteen tehtyjen supistusten jatkamista myös vuonna 2015. Lisäksi eräissä palveluissa joudutaan 
toteuttamaan uusia palveluiden saatavuutta heikentäviä toimenpiteitä.  Mm. suun 
terveydenhuollossa luovutaan vuokratyöparin käytöstä.  Rakenteellisia muutoksia jatketaan  lähinnä 
ikäihmisten hyvinvointipalveluissa.  Ikäihmisten palvelurakennemuutos tarkoittaa ensi vuonna  
mm.kotisairaalantoiminnan käynnistämistä loppukeväällä, vuodeosastopaikkojan vähentämistä 
kymmenellä sairaansijalla asteittain vuoden aikana sekä  kotihoidon palveluiden tehostamista 
toiminnanohjaus- ja mobiilijärjestelmän avulla. Perusturvan palveluita kehitetään aiempaan tapaan 
eri toiminnoissa   palvelu- ja asiakasprosesseja kuvaamalla, parannustoimenpiteitä toteuttamalla 
prosessien eri vaiheissa sekä toimintatapoja muuttamalla.   
 
Perusturvassa jatketaan edelleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kehittämistä yhdes-
sä eri tulosalueiden kesken ja eri yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on varmistaa ko. asiakas-
ryhmien palveluprosessien ja – ketjujen entistä parempi saumattomuus. Perusturvassa on tehty kar-
toitus siitä, miltä osin ko. asiakasryhmille suunnatut palvelut ja/tai työskentelytavat toimivat hyvin se-
kä miltä osin on tarvetta tehdä korjaavia toimenpiteitä. Kartoitukseen perustuen on valmisteilla aika-
taulutettu toimenpideohjelma. 
 
Perusturvassa on laadittu erillinen suunnitelma pitkään työtä vailla olevien aktivointitoimenpiteiden 
tehostamisesta. Suunnitelmaan sisältyy mm. tehostettu aktivointisuunnitelmien laadinnan ja aktivoin-
titoimenpiteisiin ohjaamisen, terveystarkastusten ja eläkeselvitysten tehostaminen. Lisäksi pitkään 
työtä vailla olevien tukemiseen suunnataan kuntoutuslääkärin resurssia. 
 
Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvien sopeuttamistoimien johdosta on ensi arvoisen tärkeää tukea 
henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Myös henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä muuttuvassa 
toimintaympäristössä on huolehdittava. Tämä asettaa johtamiselle ja esimiestyölle entistä enemmän 
haastetta. 
 
Kunnan konsernihallinnon ja palvelukeskussäätiön välisiin neuvotteluihin  perustuen perusturvan  ta-
lousarviossa on120 000 euron varaus säätiön yleisten tilojen vuokrakustannuksiin. 
 
Toiminnan painopistealueet  
 
Vuoden 2015 toiminnan painopistealueet ovat: 
 

 pitkään työtä vailla olevien aktivointi moniammatillisena yhteistyönä kolmannen sektorin ja yk-
sityisten yritysten kanssa 

 henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä 
 palveluketjujen ja prosessien kehittäminen 
 osallistuminen toiminnan ja palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeeseen (APOTTI) 
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Hallintopalvelut                                           
  
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 13 403 10 000 5 230 13 403 13 403
Toimintamenot -1 317 451 -1 313 881 -1 245 415 -1 045 013 -1 045 013
Toimintakate -1 304 048 -1 303 881 -1 240 185 -1 031 610 -1 031 610
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -35 -35 -32 -27 -26

Suunnitelmapoistot -11 941 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 315 989 -1 303 881 -1 240 185 -1 031 610 -1 031 610

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 12 11 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
  
Ulkoiset muutokset 
Uuden kuntalain ja SOTE-järjestämislain voimaantulo edellyttää perusturvan henkilöstön työpanok-
sen kohdentamista muutosten täytäntöönpanon valmistelu- ja suunnittelutyöhön. 
 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet 
 

 Hallinnollisten käytäntöjen sekä koko toimialan tulosalueille ja – yksiköille asetettujen yhteis-
ten aikataulujen ja toimintaohjeiden kehittäminen 

 Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan 
varmistamisen kehittämistyön koordinoiminen 

 Prosessityön koordinoiminen perusturvan toimialalla 
 
Järjestöavustuksiin on varattu 30 000 euroa vuodelle 2015.  
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Sosiaalipalvelut                                           
  
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 3 600 711 3 721 075 3 552 857 3 713 708 3 713 708
Toimintamenot -15 361 523 -15 037 885 -15 261 271 -15 882 830 -16 182 830
Toimintakate -11 760 811 -11 316 810 -11 708 414 -12 169 122 -12 469 122
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -409 -395 -396 -407 -409

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -11 760 811 -11 316 810 -11 708 414 -12 169 122 -12 469 122

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 45 41 -1 0 0
- osa-aikaiset 3 3 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
SOSIAALIPALVELUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Sosiaalipalvelut
Toimeentulotuki, ruokakuntia 1 524 1530 1530 1530 1530
Lastensuojelu
Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset 589 440 500 500 500
Jälkihuollon piirissä olevat nuoret 53 46 53 53 53
Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t 14 409 15800 15800 15800 15800
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t 13 477 13700 12000 12000 12000
Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit 1 096 800 800 800

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
 
Valtakunnallisen Työvoiman palvelukeskus (TYP) -verkoston rakentaminen on iso organisatorinen 
muutos työtä vailla olevien palveluiden parantamiseksi. Te-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteispalve-
luun perustuvan toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen on suunni-
teltu tapahtuvaksi vuoden 2015 aikana. Palvelukeskusten toimintamallista säädetään lailla ja niiden 
rahoitus turvataan valtion toimesta. TE-toimiston ja kunnan osallistuminen moniammatilliseen yh-
teispalveluun perustuu lakiin ja Kelan osallistuminen perustuu sopimukseen, jonka Kela tekee TE-
toimiston ja kunnan kanssa.  

 
Viranomaisten vastuita pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämisestä täsmennetään siten, 
että työttömät työnhakijat siirtyvät työ- ja elinkeinotoimistoista palvelukeskusten asiakkaiksi pääsään-
töisesti viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen. Palvelutarve arvioidaan työttömyyden alku-
vaiheessa työllistymissuunnitelman teon yhteydessä. Työttömien eläke-edellytyksiä koskeva selvitte-
ly siirtyisi muutoksen myötä työvoiman palvelukeskusten vastuulle. 

TYP on ns. yhden luukun periaatteella toimiva TE-toimiston, kuntien ja Kelan palveluja tarjoava yh-
teistoimintamalli. TYP edistää moniammatillisella yhteispalvelulla pitkään työttömänä olleiden työllis-
tymistä tarjoamalla heille julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspal-
veluja. Lisäksi TYP voi tarjota em. palveluja täydentäviä palveluja. Perusturva käy yhteistyöneuvotte-
luja palvelukeskuksen saamiseksi Kirkkonummen kuntaan. 
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Kuntien rooli ja vastuu pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa korostuu tulevaisuudessa  työmarkki-
natuen rahoitusta koskevan lakimuutoksen johdosta, kuten  perusturvan  toimialatasoisissa talousar-
vioperusteluissa on jo tuotu esiin. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta 
on osa valtion vuoden 2015 talousarvioesitystä. Talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia muutet-
taisiin siten, että talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin yksityisiä elinkeinon- ja ammatinharjoitta-
jia myös heidän elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyssä.  Velkajärjestelyn edellytyksiä 
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että työttömien pääsyä velkajärjestelyyn no-
peutettaisiin ja nuorten pääsy velkajärjestelyyn helpottuisi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan Toimiva lastensuojelu -toteuttamissuunnitelmaan vuosille 
2014–2019 sisältyvät  muun muassa ilmoitusvelvollisuus poliisille lapseen kohdistuneesta väkivallas-
ta, sosiaalihuollon tuen ja palvelujen tarjoaminen lapsiperheille vahvemmin myös ilman lastensuoje-
luasiakkuutta sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden tarpeiden selvittäminen ja huo-
mioon ottaminen. 
   
Valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolaissa esitetään, että osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista 
siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi.  Näitä palveluja olisivat perhetyö, tukihenkilöt ja -
perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata 
tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta.  Esitykseen sisältyy ehdo-
tus lastensuojelulain muuttamiseksi.  Lastensuojelun asiakkuus alkaisi vasta, kun selvitysten perus-
teella todettaisiin, että lapsella on lastensuojelun tarve tai kun lapselle tai hänen perheelleen annet-
taisiin lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. 
 
Sisäiset muutokset 
 
Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti solmia pakolaisten vastaanottoon liittyvän sopimuksen Ely-
keskuksen kanssa. Sopimuksen mukaan Kirkkonummi vastaanottaa joka toinen vuosi 15 pakolaista 
vuoden 2015 alusta lukien. Sosiaalipalveluissa valmistaudutaan 3-4 pakolaisperheen vastaanottoon 
keväällä 2015. Hyvän kotoutumisen varmistamiseksi vastaanottoa valmistelemaan on nimetty poik-
kihallinnollinen työryhmä, jossa on edustajat perusturvasta, sivistystoimesta ja Kunnan Vuokra-
asunnot Oy:stä. 
 
Lastensuojelun alkuarviointi on valittu sosiaalipalveluiden osalta ensimmäiseksi Apotti-hankkeen yh-
tenäistettäväksi prosessiksi.  
 
Lastensuojelu on ollut mukana Kuuma-kuntien yhteisessä lastensuojelun avohuollon palveluiden kil-
pailutuksessa. Uusien palveluntuottajien kanssa solmitaan yhteistyösopimukset ja aloitetaan yhteis-
työ vuoden 2015 alussa.  
 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet 
 
Aikuissosiaalityö  
 
Aikuissosiaalityön painopisteenä on alle 30-vuotiaiden aktivointi ja elämänhallinnan parantaminen. 
Tarkoituksena on laatia aktivointisuunnitelmat kaikille työtä vailla oleville yli 3 kuukautta asiakkuu-
dessa olleille nuorille yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa. Työskentely ei kohdistu ainoas-
taan yli 300 tai yli 500 päivää työtä vailla olleisiin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleviin henkilöi-
hin vaan aikuissosiaalityön asiakkuudessa on enenevässä määrin myös ns. 0-tuloisia henkilöitä. 
 
Aikuissosiaalityössä tavataan henkilökohtaisesti kaikki uudet asiakkaat tilannearvion tekemiseksi ja 
kaikenikäisille asiakkaille pyritään laatimaan palvelusuunnitelma, joissa asiakkaan tilanne kartoite-
taan perusteellisesti ja yhteiselle työskentelylle laaditaan tavoitteet. Toimeentulotukihakemukset kä-
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sitellään mahdollisuuksien mukaan lain säätämässä määräajassa lautakunnan vahvistamien ohjei-
den mukaisesti. 

 
Uusien pakolaisen vastaanottaminen, onnistunut kotiuttaminen ja koko kunnan sitouttaminen kotout-
tamistyöhön on maahanmuuttajasosiaalityön painopistealue. 
 
Lastensuojelu 

Lastensuojelun painopistealueena on uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukainen toiminta (var-
hainen tuki ja ennaltaehkäisevä työ) sekä toiminta lastensuojelulain säätämien aikarajojen, lapsen 
edun ja osallisuuden vaatimusten mukaisesti. Lastensuojelun laatusuositukset ja Valviran valtakun-
nallinen valvontaohjelma ohjaavat lastensuojelun paikallista toteuttamista. 

 
Avohuollon palveluiden saatavuutta parantaa ja selkeyttää kilpailutusprosessin valmistuminen vuo-
den 2015 alussa. Jatkossakin tukiperhetoiminta ja perhehoitajien rekrytointi, koulutus ja koordinointi 
tapahtuvat lastensuojelun omana toimintana. 

 
Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto, mutta käytännössä vaikeasti oireilevien nuorten si-
joittaminen perhehoitoon on varsin harvoin  mahdollista.  
 
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhehoito 
 
Uusi sosiaalihuoltolaki painottaa perheitä tukevia varhaisia palveluita kuten perhetyö, tukihenkilöt ja 
–perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Vuonna 2015 otetaan käyttöön vuoden  jäädytettynä ollut las-
tensuojelun perheohjaajan vakanssi sekä perustetaan yksi uusi perheohjaajan vakanssi ns. neuvo-
lan yhteydessä tapahtuvaan perhetyöhön. 
 
Velkaneuvonta 
 
Toiminnan painopisteenä on velkaneuvontapalveluiden nopea, laadukas ja kaksikielinen tarjoaminen 
koko Länsi-Uudenmaan alueella. Toiminnan valtiollistamisajankohdasta saadaan tarkempaa tietoa 
vielä vuoden 2014 aikana. Velkaneuvontaan on toistaiseksi päässyt Kirkkonummella n. kahden vii-
kon odotusajalla. 
 
Toiminnalliset tavoitteet  
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 
 
Aikuissosiaalityö: 
Alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktivointi, 
työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan pa-
rantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosi-
aalityön keinoin. 

Mittari/Seurantatapa 
 
100 %:lle aktivointiehdon täyttäneistä (yli 3 kk 
toimeentulotuen asiakkuudessa olevat) alle 30-
vuotiaista nuorista tehdään aktivointisuunnitelma 
aikuissosiaalityön ja työvoimaviranomaisten yh-
teistyönä. 
Alle 30-vuotiaille nuorille tehdään 50 kpl aktivoin-
tisuunnitelmia. 
Lähtötilanne 27.8.2014 aktivointisuunnitelmia on 
tehty 31 kpl vuoden 2014 aikana (kutsuja akti-
vointiin on lähetetty 72 kpl). 
30–59-vuotiaille on tehty aktivointisuunnitelmia 18 
kpl. 

  



KÄYTTÖTALOUSOSA 46 Toimiala  
 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko 

Tavoite 2  / Tavoitetaso v. 2015 
 
Lastensuojelu 
 
Lastensuojelutarpeen selvitys tehdään lain mu-
kaisesti alle kolmessa kuukaudessa. 

Mittari/Seurantatapa 
Lähtötilanne: 30.4.2014: 88 % lastensuojelutar-
peen selvityksistä tehtiin kolmen kuukauden 
määräajassa 
100 prosentille lastensuojelun ilmoituksista teh-
dään lastensuojelun tarpeen selvitys kolmessa 
kuukaudessa. 
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Terveyspalvelut                                            
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 1 721 595 1 600 794 1 714 399 1 708 409 1 708 409
Toimintamenot -14 979 002 -14 325 825 -14 067 049 -14 231 611 -14 281 611
Toimintakate -13 257 407 -12 725 031 -12 352 650 -12 523 202 -12 573 202
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -399 -376 -365 -365 -361

Suunnitelmapoistot -93 219 0 0 0 0

Tilikauden tulos -13 350 626 -12 725 031 -12 352 650 -12 523 202 -12 573 202

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 144 139 2 0 0
- osa-aikaiset 5 3 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
TERVEYSPALVELUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Perusterveydenhuolto
Terveydenhuoltopalvelut
Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla 19 205 18 400 19 000 19 000 19 000
Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä 5 437 5 700 5 500 5 500 5 500
Käynnit kouluterveydenhoitajalla 13 314 12 500 13 000 13 000 13 000
Käynnit koululääkärillä 2 297 2 400 2 300 2 300 2 300

Vastaanottotoiminta
Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen 22 558 20 300 21 000 21 000 21 000
Lääkärikäyntejä vastaanotoilla 41 331 38 300 41 000 41 000 41 000

Suun terveydenhuolto, asiakkaita 14 883 12 260 15 000 15 000 15 000

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
STM:n asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 
(nk. päivystysasetus) on tarkoitus muuttaa osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Ase-
tukseen ehdotetaan täsmennyksiä. Mm ympärivuokautinen perusterveydenhuollon päivystys tulee 
järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa. Poikkeustapauksessa ministeriö voi 
myöntää luvan puhtaalle perusterveydenhuollon päivystykselle. Erityisvastuualueilla tulee olla valmi-
us suun terveydenhuollon yöpäivystykseen. Perusturvassa on valmisteilla selvitys, joka liittyy päivys-
tyksen järjestämiseen. 
 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet 
Sähköisten palveluiden ja potilas- ja asiakaspalvelun laadun sekä potilasturvallisuuden parantami-
nen 
 Pitkään työtä vailla olevien terveystarkastusprosessia kehitetään edelleen ja siihen liitetään myös 

suun terveydenhuollon palvelut. 
 Lääkärin työn hallintaa lisätään, hoitoon pääsyä helpotetaan ja parannetaan hoidon laatua. Ko-

keillaan lääkärin työssä uudenlaista puhelintoimintamallia. Lääkäri tekee potilaalle puhelimella 
hoidon tarpeen arvion ja antaa tarvittaessa ajan vastaanotolle. Kokemusten mukaan malli lisää 
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lääkärin työnhallintaa ja lääkärin vastuuväestön luottamusta siihen, että hoitoon pääsee. Mallissa 
lääkäri ottaa yhteyttä potilaaseen eikä toisin päin. Lääkäri voi tehdä puhelimessa potilasta haas-
tattelemalla esiselvityksen, lähettää tarvittaessa laboratorioon ja pyytää potilasta hankkiman ai-
kaisemmat potilas- ja lääkitystiedot. Vastaanotolla voidaan keskittyä potilaan hoitoon. Osa vai-
voista voidaan hoitaa pelkästään puhelimella. 

 Lisätään internetpohjaista mielenterveyspalvelua. Mielenterveystalo on HUS:n tuottama verkko-
palvelu. Se on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma, joka kokoaa kansa-
laisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten mielen-
terveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät 
myös itsehoitomenetelmiä. Internet-terapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden 
häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Verkkopalvelu otetaan käyttöön nykyistä laa-
jemmin vastaanotolla ja äitiys- ja lastenneuvolassa. Internet terapiaan voidaan ohjata monista 
mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita. Lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja vi tehdä 
lähetteen erikoissairaanhoitoon psykiatriselle poliklinikalle ja potilas voi osallistua terapiaan inter-
netin kautta. Hän saa tarvittaessa apua terapeutilta puhelimitse tai netin kautta. Hoidon päätyttyä 
hoidosta palautuu yhteenveto omalle lähettäneelle hoitohenkilölle.  

 Siirretään enenevästi ajanvarauksia terveydenhuoltopalveluissa ja suun terveydenhuollossa in-
ternettiin. Tämän toteuttaminen edellyttää, että potilastietojärjestelmät kehittyvät. Tällöin voidaan 
hyödyntää olemassa oleva henkilöstö resursseja paremmin. Jos tietojärjestelmiä ei saada kehi-
tettyä, niin että internet ajanvaraus lisääntyy, suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen 
lisätään henkilöstöresursseja, niin että 80 % puheluista voidaan vastata viiden minuutin sisällä. 

 
Toiminnalliset tavoitteet  

 
 Lääkäreiden ja terveydenhoitajien työnjakoa kehitetään edelleen, mm terveydenhoitajat koulute-

taan ehkäisyneuvolassa asettamaan kierukoita sovittujen kriteereiden mukaan. 
 Terveydenhoitopalveluissa osallistutaan Lean -menetelmää soveltavaan Ketterät kehittäjät hank-

keeseen. Tavoitteena on tehostaa kouluterveydenhuollossa tilojen käyttöä. Tällä hetkellä tervey-
denhoitajilla ei ole aina työtilaa, koska lääkärit tekevät aiempaa enemmän tarkastuksia samoissa 
tiloissa.  

 Räätälöidään (ns. palvelumuotoilulla, jonka keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyt-
täjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan 
tavoitteita) niiden palvelua, jotka käyttävät paljon suun terveydenhuollon päivystys palveluita ja 
joilla hoidot jäävät kesken. Tavoitteena on saada heidän suun terveytensä paranemaan ja suu 
kuntoon. Suunnitteluun liittyy yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa. 

 Varmistetaan, että eräille kansanterveyden ja terveyden edistämisen haasteille on olemassa toi-
meenpanosuunnitelmat, joista selviää sovitut käytännöt ja toimintaohjeet, kuten sydäntautien eh-
käisy. Selkeät yhdessä sovitut toimivat hyvät käytännöt yhdenmukaistavat hoitokäytänteitä ja su-
juvoittavat hoitoprosessia. Vastaanotolla on luotu jo malli esim. astma ja diabetes potilaan hoi-
toon. Työtä jatketaan muiden kansansairauksien osalta. 

 Sairauspoissaoloja vähennetään ”Työhyvinvoinnin portaat” -kehittämismenetelmän avulla (Työ-
turvallisuuskeskus). 

 Suun terveydenhuollon iltavuokrapalveluja ei hankita vuonna 2015, joka merkitsee 1,2 hammas-
lääkärin ja -hoitajan vähennystä. Vuodelta 2014 vähennettiin ostopalveluista yhden hammaslää-
käri ja – hoitajan työpanos sekä 0,5 oikojahammaslääkäriä. Ostopalveluita vuosina 2014–2015 
vähennetään yhteensä noin 500 000 eurolla, joista nettokustannushyöty maksutulojen vähennys-
ten jälkeen on noin puolet. Ensi vuoden esitykseen sisältyy vähennettyjä ostopalveluja osittain 
korvaavana orientoiva hammaslääkäri/hammashoitaja työpari, josta ei aiheudu nettokustannuk-
sia lisääntyvien maksutulojen ja erityisvaltionosuuden johdosta. 

 Vastaanottopalveluissa otetaan käyttöön sairaanhoitajan asiakasmaksu sairaanhoitokäynnillä. 
 Sairaanhoitajien ja lääkäreiden työnjakoa kehitetään edelleen, mm sairaanhoitajan lääkkeen-

määrääminen potilaille. 
 Selvitetään sähköisen palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksia suun terveydenhuollossa. 

 

 



  49 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
 

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Sitoutunut ja osaava henkilöstö/Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus 
Uudenlaisen lääkärin työmallin testaaminen. 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Puhelintyömallia toteuttavien lääkäreiden T3 aika 
lyhenee (T3 on kolmas varattavissa oleva vapaa 
aika) 
 

Puhelintyömallin mukaisten lääkäreiden T3 ajan 
muutos. 
T3 keskiarvo 1.1.2014 15,5 
T3 keskiarvo 31.8.2014 24,3 

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Sitoutunut ja osaava henkilöstö/Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus 
Hoitoon pääsyn seuranta suun terveydenhuollossa 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

T3 aika ei pitene hammaslääkäreillä eikä suuhy-
gienisteillä 

Hammaslääkärit T3 aika (1.1.2014 21) ja 31.8. 34  
Suuhygienistit T3 aika (1.1.2014 9) ja 31.8. 12  
 

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Uudistuva palveluverkko/Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut. 
Kouluterveydenhuollon prosessin parantaminen 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Kouluterveydenhoidossa saadaan sovittua tilojen 
järkevä käyttö. 

Terveydenhoitopalveluissa on laadittu analyysi ja 
suunnitelma siitä, miten tiloja voidaan hyödyntää 
tehokkaammin.  

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Uudistuva palveluverkko/Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut. 
Uudenlaisella palvelun asiakaslähtöisellä suunnittelulla saadaan tiettyjen potilaan suun terveyttä pa-
rannettua 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Suun terveydenhoitopalveluiden päivystyksessä 
kehitetään malli, jolla voidaan mahdollistaa päi-
vystyspotilaiden hoidon saattaminen loppuun. 

Malli on luotu ja testattu. 
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Erikoissairaanhoito  
                                       

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 0 0 0 0 0
Toimintamenot -33 811 297 -32 523 505 -33 812 598 -36 589 750 -38 083 750
Toimintakate -33 811 297 -32 523 505 -33 812 598 -36 589 750 -38 083 750
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -900 -854 -878 -938 -964

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -33 811 297 -32 523 505 -33 812 598 -36 589 750 -38 083 750

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 0 0 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Kuukausikohtaiset suoritemäärien ja sitä kautta laskutuksen vaihtelut ovat huomattavan suuria Kirk-
konummen kokoisella kunnalla, mikä  johtuu osin mm. kalliiden hoitojaksojen määrien vaihtelusta. 
Vaihtelun vaikutus vuotuiseen tulokseen ja sen ennustamiseen on merkittävä. 
 
Sisäiset muutokset 
 
Vuodesta 2014 alkaen sairaankuljetuksen kustannukset kirjattiin erikoissairaanhoitoon. Tähän on va-
rattu 530 000 euroa vuodelle 2015. Lisäksi tulosalueelle sisältyy 822 000 euroa kuntayhtymän elä-
kevakuutusmaksuja. 
  
Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet 
 
Toiminnalliset tavoitteet   
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Kustannusten kasvu ei ylitä toimialan muun toi-
minnan kasvua. 
 
 

Kasvu- % suhteessa muun toiminnan kas-
vu %:iin. Seurataan osavuosikatsauksissa. 
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Toimintakyvyn tukipalvelut                                 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 454 084 390 521 460 837 400 682 400 682
Toimintamenot -15 889 400 -15 903 376 -16 852 667 -16 205 170 -16 154 812
Toimintakate -15 435 316 -15 512 855 -16 391 830 -15 804 488 -15 754 130
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -423 -418 -437 -416 -409

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -15 435 316 -15 512 855 -16 391 830 -15 804 488 -15 754 130

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 72 67 3 0 0
- osa-aikaiset 9 7 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
TOIMINTAKYVYN TUKIPALVELUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / toimintakyvyn tukipalvelut
Kuntoutuspalvelut
Käynnit erityistyöntekijöillä yht. 10 118 12000 12000 12000 12000
Ostopalvelukäynnit 4 449 5000 5000 5000 5000

Mielenterveyspalvelut, käynnit erityistyöntekijöillä 1 656 1250 1500 1500 1500
Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä 599 950 1000 1000 1000
Ankkuri, toimintapäiviä 2000 2000 2000
Perheneuvola
Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä 3 704 3800 3800 3800 3800
Päihdehuolto
A-klinikka, käyntejä 3 067 2600 2800 2800 2900
Kuntoutuskeskus, hoitopäiviä (hoitopaikkoja 11) 1 628 2300 2200 2200 2200
Päihdehuollon ostopalvelut:
Avohoidon käyntejä 1 158 850 1200 1200 1200
Hoitopäiviä 857 900 800 1000 1000

Kuntouttava työtoiminta, työpäiviä 10000 11000 12000

Kehitysvammaisten erityishuolto:
Oma työkeskus, toimintapäiviä 9 178 9000 9500 9500 9500
Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk 23 884 27000 27000 27000 27000
Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk 3 604 3600 3600 3300 3300

Lakisääteinen vammaishuolto:
Palveluasuminen, asiakkaita 75 88 45 50 50
Kuljetustuki (vpl), asiakkaita 804 800 760 770 770
Henkilökohtainen apu, asiakkaita 93 86 95 95 95
Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat 93 100 95 100 100  
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Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
 
Sosiaalihuoltoa koskevassa lakiuudistuksessa ehdotetaan sosiaaliohjauksen vahvistamista suhtees-
sa sosiaalityöhön, mutta työnjakoa koskevat ehdotukset kohdentuvat vain lastensuojeluun ja aikuis-
sosiaalityöhön, muut osa-alueet kuten päihde- ja mielenterveys- ja vammaispalvelut sekä vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevien palvelutarpeet ovat jääneet käsittelemättä. Tästä syystä on vaikea 
arvioida lakimuutoksen mahdollisia vaikutuksia toimintakyvyn tukipalveluiden henkilöstörakentee-
seen. 
 
Velvollisuutta asiakassuunnitelman tekemiseen ehdotetaan uudessa sosiaalihuoltolakiehdotuksessa 
kevennettäväksi ja suunnitelman tekemisen korvaamista osin palveluntarpeen arvioinnilla. Monissa 
tilanteissa sen tekeminen on riittävää asiakkaan tilanteen selvittämiseen ja palvelujen järjestämi-
seen. 
 
Uudessa sosiaalihuoltoa koskevassa lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että päihdepalveluissa pai-
nopiste tulisi olla avohuollon palveluissa, joissa kehitetään päivystyksellisiä, liikkuvia ja konsultatiivi-
sia työmuotoja.  Lakiesityksessä määritellään myös raskaana olevien henkilöiden oikeudesta saada 
tarvitsemansa sosiaalihuollon päihdepalvelut. Säännöksen mukaan raskaana olevalla henkilöllä olisi 
subjektiivinen oikeus saada välittömästi riittävät sosiaalihuollon päihdepalvelut. Säännöksen lähtö-
kohtana on henkilön oma hakeutuminen palvelujen piiriin. Mikäli lakiesitys toteutuu, sen  velvoitteisiin 
pystytään vastaamaan Kirkkonummella päihdetyön erityispalveluissa toimintojen ja työtapojen uudel-
leenjärjestelyillä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla uusi laki koskien asiakkaan itsemääräämisoikeutta.  
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemäärää-
misoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä. Uuden lain tarkoitukse-
na olisi vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden 
käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin tehtäi-
siin itsemääräämisoikeuslain säätämisen yhteydessä muutokset, joita YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi välttämättä edellyttää.  
 
Valtioneuvosto antoi tammikuussa 2010 ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön val-
misteleman periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen 
järjestämisestä vuosina 2010–2015 (KEHAS -ohjelma). Kehitysvammaisten asumisohjelman tavoit-
teena on mahdollistaa kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen, joka vahvistaa heidän 
osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan yhteisössä ja yhteiskunnassa. Kehitysvammaisten asumisoh-
jelman tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä vähentää laitospaikkoja suunnitelmallisesti ja hallitus-
ti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden 
tarpeita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea.  
 
Aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden lapsuudenkodeista muuttamisen mahdollistaminen edellyt-
tää monia toimenpiteitä asuntotarjonnan lisäämisen ohella, tärkeimpinä yksilöllistä asumista tukevat 
palvelut sekä asumiskustannusten hallinta. Kirkkonummen kunnan kehitysvammahuollon asiakkaista 
noin 20 henkilöä tulee tarvitsemaan asumispalveluita seuraavien 2-10 vuoden aikana. Kunnan tulee 
varautua tähän tarpeeseen ja yhteistyö Rinnekoti-säätiön RK -asuntojen kanssa on aloitettu uuden 
asumispalveluyksikön rakentamiseksi. Vammaispalvelun arvion mukaan osa tulevista asunnontarvit-
sijoista suoriutuisi tavallisessa vuokra-asumisessa kotiin annettavalla kevyellä tuella, joten tätä toi-
mintamuotoa tulisi kehittää kunnan omana toimintana. 
 
HUS Erva -alueella on käyty kevään 2014 aikana apuvälinekriteereitä läpi useammassa alueellises-
sa työryhmässä ja alkusyksystä 2014 lääkinnällisen kuntoutuksen kautta myönnettäville apuvälineille 
yritetään saada aikaan alueilta kootussa työryhmässä yhtenäiset myöntökriteerit, jotka lähetetään 
syksyn 2014 aikana kuntiin hyväksyttäviksi, jos aikataulussa pysytään. Tuolloin tulee nähtäväksi, on-
ko yhtenäistetyillä kriteereillä kustannusvaikutuksia kuntamme lääkinnällisen kuntoutuksen apuvä-
linekuluihin vuodesta 2015 alkaen (mahdollisen apuvälinekilpailutuksen lisäksi). 
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Työmarkkinatukiuudistuksen II-vaiheessa kunnan vastuu passiivista työmarkkinatukea saavien akti-
voinnissa laajenee, kuten talousarvion toimialakohtaisissa yleisperusteluissa on aiemmin todettu. 
Kirkkonummen perusturva on aloittanut toimenpiteet työmarkkinatukiuudistuksen II-vaiheen kustan-
nusten lieventämiseksi ja pitkään työtä vailla olleiden tehokkaampaan työllistymiseen. Aktivointi-
hankkeen 2013–2014 jatkosuunnitelma vuosille 2014–2016 on tehty ja se sisältää useita toimenpitei-
tä aktivoinnin tehostamiseksi. Myös kunnan johtoryhmä on hyväksynyt jatkosuunnitelman. Vuoden 
2015 talousarvioon sisältyy kuntoutusohjaajan ja kahden pajaohjaajan vakanssien lisäys työtoimin-
nan lisäämiseksi pitkään työtä vailla olevien aktivoimiseksi ja heidän ohjaamiseksi työtoimintajakson 
jälkeen mm. työharjoitteluun ja/tai työhön.  
 
Laki työllistymistä edistävän moniammatillisen yhteispalvelutoiminnan valtakunnallisesta  
laajentamisesta tullee  voimaan 1.1.2015, ja siirtymäkausi on yksi vuosi eli toiminnan on tarkoitus al-
kaa viimeistään 1.1.2016. Työttömien terveystarkastukset, työkyvyn arvioinnit ja eläkemahdollisuuk-
sien selvittely liitettäneen lain voimaantulon myötä työvoiman palvelukeskuksen palveluihin viimeis-
tään 31.12.2015 mennessä. Kirkkonummen perusturva käy yhteistyöneuvotteluja palvelukeskuksen 
saamiseksi Kirkkonummen kuntaan. 
 
 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet tulosyksiköittäin 
 
Kuntoutuspalvelut 

 Ikääntyvän väestön kuntoutuspalveluiden järjestäminen muiden heille palveluita tuottavien ta-
hojen kanssa yhteistyössä 

 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 Palveluohjauksellisen työotteen vahvistaminen 
 Varhaisen puuttumisen toimintamallin jalkauttaminen 
 Asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden hyödyntäminen palveluiden suun-

nittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa 
 Lasten – ja nuortenpalvelujen kehittäminen; tiivistetty yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja 

palvelujen vieminen lähemmäs asiakkaita 
              
Vammaispalvelut 

 Kehitysvammahuollon erityisohjelmien kehittämistyö jatkuu vuonna 2015. Tämä turvaa 
asiakkaille kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen suunnitelman tarvittavista palveluista.  

 Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. 
 
Kuntouttava työtoiminta.. 

  Kuntouttavan työtoiminnan aloittavien asiakkaiden kuntoutuksen sisällön tehostaminen laa-
dun ja vaikuttavuuden parantamiseksi 

 Kuntoutuksen kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä kunnan eri toimialojen ja tulosalu-
eiden kesken aktivointihankkeen jatkosuunnitelman mukaisesti 

 Asiakkaiden työllistymispolun kehittäminen kuntouttavan työtoiminnan – jakson jatkeeksi yh-
teistyössä Työmajakka ry:n sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 kuntouttavan työtoiminnan (pajatoiminta) lisääminen 
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Toiminnalliset tavoitteet. 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Tasapainoinen talous/ Uudistuva palveluverkko 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Kuntouttava työtoiminta/ Kuntoutuspalvelut/ Ter-
veyssosiaalityö 
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja eläkeselvittely- 
työn tehostaminen. 
Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olevien (yli 
500 pv työttömänä) ja 1.1.2015 alkaen (yli 300 pv 
sekä yli 1000 pv työttömänä) henkilöiden määrän 
vähentäminen, asiakasprosessin monipuolistami-
sen ja siihen panostamisen avulla. 
 

Seurataan asiakkaiden ohjautumista eri palve-
luihin alkuarvioinnin jälkeen. 
Lähtötilanne 1.9.2014:  
Kuntaosuuslistalla/31.7.2014: 

- yli 30-vuotiaita 241 
- alle 30-vuotiaita 17 

Seuranta: Seurataan kuinka monelle 1.9.2014 
listalla henkilölle on tehty Kuntouttavan työtoi-
minnan sopimus. Raportointi tehdään osa-
vuosikatsauksen yhteydessä. 
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Ikäihmisten hyvinvointipalvelut    
     

 

 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 3 746 683 3 849 293 3 891 690 3 642 968 3 642 968
Toimintamenot -21 003 948 -21 339 706 -21 195 371 -20 191 048 -20 291 048
Toimintakate -17 257 265 -17 490 413 -17 303 681 -16 548 080 -16 648 080
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -559 -560 -550 -518 -513

Suunnitelmapoistot -20 694 0 0 0 0

Tilikauden tulos -17 277 959 -17 490 413 -17 303 681 -16 548 080 -16 648 080

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 236 230 -6 0 0
- osa-aikaiset 7 7 -1 0 0
- vakanssittomat 0 0 -10 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0                    

 
 
IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIPALVELUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Ikäihmisten palvelut
Kotona-asumista tukevat palvelut:
Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 349 385 410 430 430
Tilapäisen kotihoidon asiakkaita 362 390 260 260 260
Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) 161 140 160 160 160
Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita 113 105 115 120 120

Ympärivuorokautinen hoiva:
Oma toiminta: 69 69 69 69 69
Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat 66 66 65 65 65
Laitoshoito, omat      (Lehmuskart. muutos 2012)
Ostopalvelut: 
Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat 63 62 72 72 73
Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikat 2 2 2 2 2
Terveyskeskussairaala (50 paikkaa) 50 50 40 40 40
Tk-sairaala, hoitojakson pituus 21 21 19 18 18

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
 
Kirkkonummella yli 65-vuotiaiden määrä on vuodesta 2012 vuoteen 2013 kasvanut 225 henkilöä (7,4 
%). Vastaavasti yli 75-vuotiaiden osalta väestönkasvu on ollut 122 henkilöä (7,9 %). Väestönkasvun 
ennustetaan yli 75-vuotiaiden osalta tulevina vuosina edelleen kiihtymään, kunnes vuoden 2020 tie-
noilla väestönkasvu hidastuu.  
 
Vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013, mutta osa lain vaatimuksista tulee voimaan vasta 
vuoden 2015 alussa. Samaan aikaan julkaistiin myös päivitetty ikäihmisten palveluiden laatusuosi-
tus. Näitä muutoksia ovat vastuutyöntekijän nimeäminen paljon palveluja tarvitseville ja monenlaisia 
palveluita tarvitseville ikäihmisille sekä omavalvontasuunnitelmien laatiminen. Vastuutyöntekijän rooli 
palveluiden suunnittelemisessa oikea-aikaisiksi ja niiden toteutumisen varmistamisessa on keskei-
nen. Kirkkonummelta puuttuu omaishoidon koordinaattoria lukuun ottamatta työntekijä, jolla tällä 
hetkellä olisi tällainen tehtävänkuva.  Kunnan omissa vanhustenhuollon palveluita tuottavissa yksi-
köissä omavalvontasuunnitelmien laatiminen tulee pakolliseksi 2015 ja Kirkkonummella näitä suunni-
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telmia on valmisteltu vuoden 2014 aikana. Vuosien 2013 - 2014 aikana on viety läpi vanhusten asu-
mispalveluiden kilpailutus yhdessä Espoon, Vihdin ja Kauniaisten kanssa. Uudet sopimukset tulevat 
voimaan helmikuun 2015 alusta.   
 
Sisäiset muutokset 
 
Kotihoidossa on otettu vuoden 2014 toukokuussa käyttöön mobiilitoiminnanohjausjärjestelmä  ja 
sähköinen ovenavausjärjestelmä. Käyttöönotossa on ollut jonkin verran  teknisiä ongelmia, sekä  ti-
lastotietojen saamisessa on vielä puutteita.  
 
Kotihoidon kriteerit uusittiin vuoden 2013 aikana ja sen myötä osa tilapäisen kotihoidon asiakkaista 
muuttui säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi ja osa ohjautui kokonaan muihin palveluihin. Kotona 
asumisen lisääminen edellyttää säännöllisen kotihoidon kattavuuden kasvattamista nykyisestä. 
Omaishoidon osalta Kirkkonummella ollaan laatusuosituksen tavoitteessa jo tällä hetkellä.  Omais-
hoitajien jaksamisen tukemista tulee  tehostaa.  
 
Uuden vanhuspalvelulain mukaan kunnissa tulisi olla käytettävissä kodinomaista palveluasumista sil-
loin, kun palveluita ei pystytä tuottamaan asiakkaiden omaan kotiin. Tällaisia  ns. tehostetun palvelu-
asumisen kunnan omia yksiköitä ovat  tällä hetkellä Kirkkonummella  Palvelutalo ja osa  Lehmuskar-
tanosta. Vols –kodissa annettava ympärivuorokautinen hoito katsotaan sen sijaan laitoshoidoksi.  
Vanhuspalvelulain mukaan jatkossa laitoshoitoa voi olla ainoastaan lääketieteellisiin perusteisiin 
pohjautuen. 
 
Vols –kodin  kiinteistö ei täytä tällä hetkellä voimassa olevia palveluasumisen tilavaatimuksia, vaik-
kakin palvelu sisällöltään muutoin on hyvin samankaltaista kuin tehostetun palveluasumisen ryhmä-
kotityyppisissä ratkaisuissa.  Tästä johtuen vuoden 2015 aikana selvitetään, mitä palveluja tulevai-
suudessa on mahdollista järjestää Volsin kiinteistössä sekä  miten (oma toimin-
ta/ostopalvelu/palveluseteli) ja  missä (korvaavat tilat/sijainti) ne palvelut, joihin  ko. tilat eivät jatkos-
sa sovellu, voidaan tulevaisuudessa toteuttaa.   
 
Valtakunnallisissa tilastoissa (Sotkanet) laitoshoitoon lasketaan kaikki sairaalassa yli 3 kk olleet poti-
laat, vaikka he eivät siellä pysyvästi olisikaan. Kirkkonummella sairaalassa on jatkuvasti noin 10 poti-
lasta, jotka odottavat ympärivuorokautisen palveluasumispaikan tai vanhainkotipaikan vapautumista. 
Nämä henkilöt ovat valmiita siirtymään palveluasumiseen heti, kun paikka järjestyy. Näille sairaalan 
odottajille tulisi palveluasumispaikka järjestää nykyistä nopeammin. Tästä johtuen sairaansijojen 
määrää pienennetään kymmenellä ja vastaavasti lisätään tehostetun palveluasumisen ostopalvelu-
paikkoja.  
 
Vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen mukainen palvelutarpeen arviointi ja siihen liitettynä resurssi-
en oikea ohjaaminen palvelutarpeiden täyttämiseksi on haasteellista ja perustuu liian herkästi sub-
jektiiviseen arviointiin objektiivisten mittareiden sijaan. Laatusuosituksen mukaan henkilöstöresur-
soinnin tulisi olla joustavaa tilanteiden vaatimaan tapaan ja laatusuosituksessa on vain minimimitoi-
tus, joka ympärivuorokautisessa hoivassa tulee aina täyttyä.  Asumispalveluiden kilpailutuksessa 
laatuvaatimuksena vaaditaan yksityisiltä palveluntuottajilta RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa, 
joten on luontevaa, että myös Kirkkonummen kunnassa mittari otetaan käyttöön 2015 aikana. RAI:n 
käyttöönotto vaatii koko henkilöstön kouluttamisen arviointien tekemiseen mutta tuottaa tietoa, jota 
voi käyttää asiakkaan yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisessa. Lisäksi tietoa voi hyö-
dyntää johtamisen työkaluna resurssien ohjaamiseen tarpeiden mukaan. Mittari antaa myös vertailu-
tietoa muihin mittaria käyttäviin kuntiin THL:n ylläpitämän tietokannan kautta.  
 
Vuoden 2014 aikana ikäihmisten palveluissa vakanssivähennykset on toteutettu linjajohdosta, poo-
lista ja kotihoidosta. Vuodelle 2015 suunnitellut vakanssimuutokset kohdistuvat terveyskeskussairaa-
laan ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin  näiden henkilöstömitoitusta vähentämällä. Henkilös-
tömitoituksen pienentämisen toteuttaminen on aloitettu jo vuoden 2014 puolella, ja se on tarkoitus 
viedä loppuun vuoden 2015 aikana. Toiminnan muutos vaatii lähiesimiehiltä paljon panostusta henki-
lökunnan tukemiseen ja uusien työskentelytapojen omaksumiseen. Etelä-Suomen Kastehanke vuo-
sille 2015–2017 tarjoaa tähän työkaluja.  
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Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet 
 Kotihoidon välittömän työajan lisääminen mobiilijärjestelmää hyödyntäen. 
 Kotiin vietävien palveluiden ja saattohoidon kehittäminen aloittamalla kotisairaalatoiminta. 
 Palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen kotihoidossa yhteisen palvelutarpeenarvioijan avulla, 

joka voi toimia myös vanhuspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä. 
 RAI-järjestelmän käyttöönotto kunnassa laajalti ikäihmisten palveluissa tavoitteena järjestelmän 

hyödyntäminen asiakkaiden hoitosuunnitelmien laadinnassa ja johtamisen työkaluna. 
 Toimintatapojen kehittäminen ja henkilöstön tukeminen sekä laadun kehittäminen osallistumalla 

Länsi- ja Keski-Uudenmaan KASTE-hankkeeseen osallistumalla. 
 
Toiminnalliset tavoitteet  
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
UUDISTUVA PALVELUVERKKO: Tehokkaat palvelujen järjestämistavat 
ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Oikea tarpeenmukainen hoitopaikka 
Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen  
 
Sairaalan vuodeosastopaikkojen määrän vähen-
täminen ja korvaaminen tehostetun palveluasu-
misen ostopalveluilla vuoden 2015 aikana 

 
käynnistämisen toteaminen, kotisairaalan hoito-
jaksojen määrä 
 
ostopalvelupaikkojen määrän muutos   

  
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut 
hyvinvoiva henkilöstö 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

 
Lyhytaikaiset sairauslomat eivät lisäänny vuodes-
ta 2014. (= omalla ilmoituksella ja hoitajan todis-
tuksella) 

 
Osavuosikatsauksittain sairauslomapäivien mää-
rä lyhyissä sairauslomissa koko tulosalueella. 

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ: Palvelujen tuotantotarpeisiin ja 
tapoihin vastaaminen 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

 
Kotihoidon välittömän työajan osuuden lisäämi-
nen  
(lähtötaso ei vielä tiedossa) 

 
Mobiilijärjestelmästä otettu tieto keskimääräisestä 
toteutuneesta välittömästä asiakkaan luona käy-
tetystä ajasta 2 kuukauden välein 
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SIVISTYSTOIMI 

• Hallinto- ja toimistopalvelut • Ruotsinkielinen lasten päivähoito 
• Opetustoimen yhteiset toiminnot • Ruotsinkielinen koulutoimi 
• Vapaa sivistystyö, taiteen perus- • Liikuntapalvelut 

    opetus ja kulttuuri 
 

• Kirkkonummen uimahalli 
• Kirjastotoimi • Nuorisopalvelut 

 • Suomenkielinen lasten päivähoito 
 • Suomenkielinen koulutoimi 
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 Sivistystoimi                                              
 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio            Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 7 985 751 6 685 452 7 030 320 7 146 320 7 235 320
  Myyntituotot 520 918 496 688 499 236 495 236 495 236
  Maksutuotot 5 190 189 5 255 170 5 550 990 5 670 990 5 759 990
  Tuet ja avustukset 1 255 945 264 512 301 750 301 750 301 750
  Vuokrat 926 191 638 482 650 250 650 250 650 250
  Muut toimintatuotot 92 509 30 600 28 094 28 094 28 094

Toimintamenot -88 681 271 -86 147 475 -88 854 817 -89 788 326 -91 525 913
  Palkat ja palkkiot -42 637 318 -40 657 861 -42 156 196 -54 016 802 -55 746 946
  Muut henkilöstömenot -11 175 004 -12 131 242 -11 987 713 -2 047 499 -2 042 924
  Palvelujen ostot -15 178 230 -14 721 944 -14 504 563 -14 283 466 -14 100 468
 Aineet, tarvikkeet ja -2 318 021 -1 812 264 -2 727 629 -2 839 896 -3 050 812
  Avustukset -8 077 643 -7 695 784 -7 810 444 -6 928 203 -6 910 302
  Vuokrat -9 161 955 -9 170 946 -9 331 633 -9 283 655 -9 300 782
  Muut toimintakulut -133 100 42 566 -336 639 -388 805 -373 679

Toimintakate -80 695 519 -79 462 023 -81 824 497 -82 642 006 -84 290 593
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -2 360 -2 262 -2 306 -2 302 -2 316

Suunnitelmapoistot -858 875 0 0 0 0

Tilikauden tulos -81 554 394 -79 462 023 -81 824 497 -82 642 006 -84 290 593

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 1 187 1 136 9 31 40
- osa-aikaiset 5 13 0 0 0
- vakanssittomat 49 49 -3 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0
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Sivistyslautakunta                                         
 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 950 101 876 800 924 000 939 000 974 000
Toimintamenot -10 983 870 -10 592 744 -10 818 619 -11 039 620 -11 276 790
Toimintakate -10 033 769 -9 715 944 -9 894 619 -10 100 620 -10 302 790
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -292 -278 -281 -283 -285

Suunnitelmapoistot -87 954 0 0 0 0

Tilikauden tulos -10 121 723 -9 715 944 -9 342 561 -10 100 620 -10 302 790

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 137 138 0 2 1
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0
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Hallinto- ja toimistopalvelut 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 757 0 0 0 0
Toimintamenot -2 147 039 -2 025 120 -2 042 263 -2 097 468 -2 132 638
Toimintakate -2 146 283 -2 025 120 -2 042 263 -2 097 468 -2 132 638
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -57 -53 -53 -54 -54

Suunnitelmapoistot -37 645 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 183 928 -2 025 120 -2 042 263 -2 097 468 -2 132 638

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 23 23 -2 1 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
 
HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT 
 
Sivistyspalvelukeskus tuottaa toimialan yhteiset hallinnolliset palvelut ja vastaa sivistystoimen toimi-
alan strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Se linjaa ja sovittaa yhteen toimialan operatiivisen 
johtamisen. Tavoitteena on varmistaa toimialan laadukkaat palvelut sekä tuotantoprosessit.   
 
Sivistyspalvelukeskuksen vastuulla on myös keskitettyjen palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottami-
nen (esim. koulukuljetukset, päivähoitomaksut sekä päivähoidon tuet) sekä talous- ja hankintapalve-
lut, tilastointi- ja suunnittelupalvelut, henkilöstöasioiden hoitaminen sekä vahtimestaripalvelut. Sivis-
tyspalvelukeskus valmistelee ja toimeenpanee lautakuntien päätökset, vastaa toimialan hallinnolli-
sesta valvonnasta ja toimii tilaajana päiväkoti- ja koulurakentamisessa. Sivistyspalvelukeskus toimii 
myös asiantuntijavirastona toimialaansa koskevissa kysymyksissä.  
 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2015-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 

 
Ulkoiset muutokset 
Valtakunnalliset päätökset mahdollisista kuntaliitoksista vaikuttavat olennaisesti toiminnan järjestä-
mistapaan pitkällä tähtäimellä. Täsmällistä tietoa muutosten vaikutuksista ei vielä ole saatavilla.    
 
Sisäiset muutokset 
 Vuoden 2014 kesäkuussa käynnistetty kirjaamotoiminnan keskittäminen muuttaa toimialan sisäisiä 
hallinnollisia prosesseja. Kirjaamotoiminnan palvelukuvauksen täsmentyminen etenee vaiheittain, ja 
esimerkiksi poliittisen päätöksenteon tukena toimiva listaprosessi muotoutuu kirjaamotoiminnan pal-
velukuvauksen perusteella.  

 
Toiminnan painopistealueet 
 

 Sivistystoimen hallintorakenteen toimivuus 
 Hallintoprosessien sujuvuus.   
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Opetustoimen yhteiset toiminnot 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 166 592 173 000 170 000 170 000 170 000
Toimintamenot -4 521 739 -4 431 827 -4 482 476 -4 558 476 -4 670 376
Toimintakate -4 355 148 -4 258 827 -4 312 476 -4 388 476 -4 500 376
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -120 -116 -116 -117 -118

Suunnitelmapoistot -965 0 0 0 0

Tilikauden tulos -4 356 113 -4 258 827 -4 312 476 -4 388 476 -4 500 376

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 64 65 2 1 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
OPETUSTOIMEN YHTEISET TOIMINNOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Opetustoimen yhteiset
Koulukuljetukset; Kuljetusetuud. piirissä olevat opp. 1 379 1 396 1 312 1 323 1 341
Koulukuljetukset; Kustannukset euroa / oppilas 1 124 1 230 1 123 1 111 1 107
Oppilashuollon kustannukset euroa / oppilas 493 405 398 415 415   
 
Tehtävä opetustoimen yhteiset toiminnot sisältää koulukuljetuksia, koulujen vahtimestaripalveluita 
sekä oppilashuoltoa koskevat palvelut. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hy-
vän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä 
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti en-
naltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi op-
pilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 
 
Toiminnan painopistealueet 

 Resurssien tehokas allokointi  
 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 
 Työn arviointimenetelmät  

 
Talousarvio 2015 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

 Tavoite/Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 
Koulukuljetukset: 
Tehokkaasti järjestetyt koulukuljetuspalvelut/ 

- Koulukuljetusten tuottavuus paranee vuo-
den 2014 tasoon verrattuna 

 

Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 
2015 (sijoitetulla taloudellisella panoksella ai-
kaansaatujen suoritteiden (kuljetettu oppilas) 
määrän suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuo-
teen 2015 (vertailu kiinteähintaisin kustannuksin).  
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Vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus ja kulttuuri 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 720 895 650 800 671 000 686 000 721 000
Toimintamenot -2 416 972 -2 236 805 -2 306 880 -2 321 676 -2 406 676
Toimintakate -1 696 077 -1 586 005 -1 635 880 -1 635 676 -1 685 676
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -64 -59 -60 -60 -61

Suunnitelmapoistot -10 359 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 706 436 -1 586 005 -1 635 880 -1 635 676 -1 685 676

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 23 23 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
VAPAA SIVISTYSTYÖ, TAITEEN PERUSOPETUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
JA KULTTUURI

Tunnusluvut / Vapaa sivistystyö
Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 45 47 46 46 48
Musiikkiopisto: oppilas/opiskelija määrä perusopetukssessa 274 270 270 270 270
Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 52 50 50 48 49
Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 919 8 500 8500 8500 8500
Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti 49 49 50 52 54
Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 364 280 300 310 310
Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas 10 9 9 9 9  
 
KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO   
 
Kirkkonummen musiikkiopisto järjestää musiikin taiteen perusopetuspalvelut laajan oppimääränmu-
kaisesti. Taiteen perusopetusopetus on tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta, joka antaa lapsille 
ja nuorille välineitä ilmaista itseään sekä valmiuksia alan ammattiopintoihin. Taiteen perusopetukses-
ta säädetään lailla (633/1998 ja asetuksella (813/1998). Laajan oppimäärän ohella musiikkiopisto voi 
antaa myös muuta alansa koulutusta. 
 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2014-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 

 
Sisäiset muutokset 
Selvitystyö vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintojen koordinoimisesta 
ja musiikkiopiston yksityistämisestä valmistuu vuonna 2014. Vaikutukset musiikkiopiston kohdalla ei-
vät ole vielä tiedossa. 

 
Kunnan kasvanut lapsimäärä lisää musiikkiopistopalveluiden kysyntää, hakijoista vain noin 30 % saa 
oppilaspaikan. Tilanteen parantamiseksi käynnistetään palvelurakenteen muutokset. Taiteen perus-
opetuksen asema omana koulutusmuotonaan pyritään turvaamaan sen rakenteita kehittämällä ja 
oppimäärien joustavuutta lisäämällä. 
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Vakiinnutetaan syyslukukaudella 2014 käynnistetyt starttiryhmät (perusopetuksen ryhmäopetus) siltä 
osin, kun ne koetaan toimiviksi ja tehokkaiksi. 

 
Toiminnan painopistealueet  

 Opetuspalveluiden muokkaaminen ja vakiinnuttaminen taloudellisesti tehokkaiksi. 
 Taidekasvatusjärjestelmän korkeatasoisuus ja monimuotoisuus 
 Opetustilojen kehittäminen 

 
Talousarvio 2015 

 
Toiminnalliset tavoitteet  
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 
Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto 
 
- musiikkiopiston tuottavuus pysyy vähintään 
vuoden  2014  tasoisena 
 

Tuottavuuden muutos (%) vuodesta 2014 vuo-
teen 2015 (sijoitetulla taloudellisella nettopanok-
sella aikaansaatujen suoritteiden (tuotettu ope-
tustunti) määrän suhteellinen muutos vuodesta 
2014 vuoteen 2015 (vertailu kiinteähintaisin kus-
tannuksin). 

 
KANSALAISOPISTO  
 
Vapaan sivistyslain mukaisesti kansalaisopisto järjestää paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin 
pohjautuen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista 
kansalaisuutta tukevaa koulutusta ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalais-
valmiuksien kehittämiselle 
 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2015-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Sisäiset muutokset  

Selvitys vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten koordinoimisesta ja 
mahdollisesta yhteistyöstä Koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa valmistuu vuonna 2014. 
Selvityksen vaikutukset Kirkkonummen kansalaisopiston osalta eivät ole tiedossa.  

 
Toiminnan painopistealueet 

 Paikallisten toimintaedellytysten kehittäminen 
 
 
Talousarvio 2015 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
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Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto 
 
- kansalaisopiston tuottavuus pysyy vähintään 
vuoden  2014  tasoisena 
 

Tuottavuuden muutos (%) vuodesta 2014 vuo-
teen 2015 (sijoitetulla taloudellisella nettopanok-
sella aikaansaatujen suoritteiden (tuotettu ope-
tustunti) määrän suhteellinen muutos vuodesta 
2014 vuoteen 2015 (vertailu kiinteähintaisin kus-
tannuksin). 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Kuntalaisen hyvä elämä 

 Tavoite/Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 
Opetuksen  laatu 
 

- Opetuksen opiskelijalähtöisyys, innovatii-
visuus, yhteisöllisyys, kestävä elämänta-
pa, tehokkuus ovat vähintään hyvällä ta-
solla 

 

 
 
Opiskelijoille ja opettajille suunnatussa vaikutta-
vuusarvioinnissa saavutetaan vähintään hyvä ta-
so (vähintään 80 % tavoitelluista vaikutuksista 
saavutetaan) 

 
 
KUVATAIDEKOULU 

 
Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta 5 - 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on 
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataideopetusta. Sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan 
oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioiden. 

 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2015-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Sisäiset muutokset 

Selvitys vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koordinoimisesta valmistuu vuonna 
2014. Selvityksen vaikutukset Kirkkonummen kuvataidekoulun osalta eivät ole tiedossa.  

 
Toiminnan painopistealueet  

 Opetuksen nivelvaiheiden sujuvuus 
 Paikallisten toimintaedellytysten kehittäminen 

 
 
Talousarvio 2015 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
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Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2013 Mittari/Seurantatapa 
Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu 
 
- kuvataidekoulun tuottavuus pysyy vähintään 
vuoden  2014  tasoisena 
 

Tuottavuuden muutos (%) vuodesta 2014 vuo-
teen 2015 (sijoitetulla taloudellisella nettopanok-
sella aikaansaatujen suoritteiden (tuotettu ope-
tustunti) määrän suhteellinen muutos vuodesta 
2014 vuoteen 2015 (vertailu kiinteähintaisin kus-
tannuksin). 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Hyvä elämä 
 Tavoite/Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Opetuksen tuloksellisuus 
 

 opetuksen läpäisyaste on vähintään hyväl-
lä tasolla 

 

 
 
Vähintään 30 % päättötodistuksen saavista oppi-
laista on suorittanut opintonsa enintään kuudessa 
(6) vuodessa  
 

 
 
KULTTUURIPALVELUT 
 
Kulttuuripalveluiden tehtävänä on sivistystoimen johtosäännön mukaan huolehtia kuntien kulttuuri-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta siltä osin kuin tehtävien hoitoa ei 
ole johtosäännössä määritelty muun toimielimen hoidettavaksi. Lisäksi kulttuuripalveluiden tehtävänä 
on huolehtia kunnan museotoiminnasta. 
 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2015-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Väestön liikkuvuus ja uudisrakentaminen edellyttää alueen dokumentointia ja historian vaiheisiin liit-
tyvän muistitiedon ja kuva-aineiston tallentamista sekä kulttuurimaisemaan, rakennuskulttuuriin ja 
muinaisjäännösten suojeluun liittyviä asiantuntijatehtäviä ja tiedottamista. 

 
Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset on todettu merkittäviksi. Paikalliset järjestöt tuottavat Kirk-
konummella suuren osan taide- ja kulttuuritarjonnasta. Toimitilojen niukkuus vaikeuttaa tarjonnan 
kehitystä. 

 
Sisäiset muutokset 
Kirkkonummen liittyvän digitaalisen tiedon saatavuuden paraneminen helpottaa asiantuntijatehtäviä 
ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia ulkopuolisten tahojen kanssa. 

 
Kolmannen sektorin toimijoiden ja omaehtoisen kansalaistoiminnan tarpeet on syytä ottaa entistä pa-
remmin huomioon julkisten tilojen rakentamisessa ja käytössä. 

 
Yhteistyö tiedottamisessa ja toimintojen koordinoinnissa parantaa pienten toimijoiden toimintaedelly-
tyksiä. 
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Toiminnan painopistealueet 

•  Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta 

•  Paikallisten taiteilijoiden ja kulttuurijärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen 
 

 
Talousarvio 2015 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 

 Tavoite/Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Elinvoimainen paikalliskulttuuri: 
Kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoi-
minnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää  

 
Kotiseututiedon tarjonta: 
Pienjulkaisut ja näyttelyt yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa, vähintään 2 kpl 
 

Kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoi-
minnan kävijämäärä 
 
 
 
Tuotettujen pienjulkaisujen ja näyttelyiden määrä 
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Kirjastotoimi 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 61 858 53 000 83 000 83 000 83 000
Toimintamenot -1 898 119 -1 898 992 -1 987 000 -2 062 000 -2 067 100
Toimintakate -1 836 262 -1 845 992 -1 904 000 -1 979 000 -1 984 100
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -51 -50 -52 -53 -52

Suunnitelmapoistot -38 984 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 875 246 -1 845 992 -1 904 000 -1 979 000 -1 984 100

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 27 27 0 0 1
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
 
KIRJASTOTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 
Tunnusluvut / Kirjastotoimi           
Kustannukset euroa / asukas 50 50 49 51 50 
Lainojen määrä 771 451 735 000 735 000 735 000 735000 
Kävijämäärä 650 019 550 000 580 000 600 000 600 000 
 
Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, 
tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto edistää myös virtu-
aalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kir-
jasto tarjoaa käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat ja tiedonhakumenetelmät, toimivat kirjastotilat ja 
aukioloajat sekä henkilökunnan asiantuntemuksen.  
 
Kirjasto luo yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja juurruttaa kuntalaisia paikkakuntaan. 
Ajantasaisilla ja monipuolisilla kirjastopalveluilla on paikkakunnan houkuttelevuudelle ratkaiseva rooli 
koko kunnan kehityksen kannalta. 
 
 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2015-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 

 
Lasten ja nuorten, eri kieliryhmien sekä senioreiden kirjastopalveluiden kysyntä kasvaa. Kirjasto pa-
nostaa entisestään lukemisen edistämiseen nuorten lukutaidon heikkenemisen takia. Eläkkeelle jää-
vät suuret ikäluokat lisäävät kirjaston erityispalveluiden sekä senioreille tärkeän tapahtumatoiminnan 
tarvetta. 
 
Sisäiset muutokset 
 
Pääkirjaston vanhentuneet ja kuluneet tilat sanerataan ja kirjastoa laajennetaan. Uudenaikainen kir-
jastojärjestelmä hankitaan ja Veikkolan kirjasto toimii myös itsepalvelukirjastona. 
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E-aineiston saatavuutta lisätään yleisten kirjastojen konsortion kautta. 
 
Pääkirjasto pyrkii yhteistyössä yritysten kanssa pitämään torin seutua elävänä keskuksena. Itellan 
asiamiesposti toimii Masalan kirjastossa. 
 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnan painopistealueet 
 
 * Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutus 
* Kuntalaisten hyvän elämän edellytysten edistäminen ja juurtuminen paikkakunnalle 
* Kirjastojen profiloituminen, itsepalvelun kehittäminen 
* Sosiaalinen kanssakäyminen kirjastojen tapahtumatoiminnassa 
* E-aineistojen lisääminen 
* Lukemisen edistäminen ja tietovalmennus 
* Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus 
* Tilojen yhteiskäyttö 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Väestön hyvä elämä. Asiakaslähtöiset vaikuttavat palvelut. Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja 
toimivat prosessit. 

 Tavoite/Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 
Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopal-
velut 

 
 Kirjaston tuottavuus pysyy vähintään vuo-

den 2014 tasolla. 
 
 
 

 
 

 Kirjaston taloudellisuusluku (henkilöstön ja 
aineistohankintojen suhde fyysisiin käyn-
teihin ja kokonaislainaukseen) on maan 
keskitasoa 

 
 

 
 
Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 
2015 (sijoitetulla taloudellisella panoksella ai-
kaansaatujen suoritteiden (lainojen määrä) mää-
rän suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuoteen 
2015 (vertailu kiinteähintaisin kustannuksin). 
Toteutunut taloudellisuusluku verrattuna maan 
keskitasoon 
 
Toteutunut taloudellisuusluku verrattuna maan 
keskitasoon 
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Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta       
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 5 057 397 4 141 312 4 309 000 4 410 000 4 464 000
Toimintamenot -59 007 467 -57 523 929 -59 197 517 -59 783 063 -60 947 848
Toimintakate -53 950 070 -53 382 617 -54 888 517 -55 373 063 -56 483 848
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -1 570 -1 510 -1 536 -1 533 -1 542

Suunnitelmapoistot -544 575 0 0 0 0

Tilikauden tulos -54 494 645 -53 382 617 -54 888 517 -55 373 063 -56 483 848

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 813 771 7 24 34
- osa-aikaiset 4 12 0 0 0
- vakanssittomat 44 44 -1 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
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Suomenkielinen lasten päivähoito 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 3 306 249 3 276 312 3 414 000 3 515 000 3 569 000
Toimintamenot -25 768 140 -24 840 720 -25 736 058 -25 878 016 -26 794 518
Toimintakate -22 461 890 -21 564 408 -22 322 058 -22 363 016 -23 225 518
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -686 -652 -668 -664 -678

Suunnitelmapoistot -111 014 0 0 0 0

Tilikauden tulos -22 572 904 -21 564 408 -22 322 058 -22 363 016 -23 225 518

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 508 464 0 20 29
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 32 32 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
 
SUOMENKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Suomenkielinen lasten päivähoito
0-6 vuotiaiden lukumäärä 31.12 (suomenkieliset). 3 231 3 333 3 372 3 420 3 464
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-vuotiaat 64 63 66 68 70
Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 1 677 1 666 1 633 1 675 1 772
Lapsia yksityisessä päivähoidossa 375 434 578 662 662
Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi 8 876 8 716 8 998 9 033 9 008
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (S+R) 794 860 860 860 860
Päivähoidon nettokust. euroa / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi 6 904 6 397 6 441 6 547 6 686
0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 949 3 968 4 017 4 071 4 124  
 
Tehtävä suomenkielinen lasten päivähoito käsittää suomenkieliset päiväkoti- ja perhepäivähoidon 
palvelut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut, erityispäivähoidon palvelut sekä lasten hoidon tukia kos-
kevat palvelut. 
  
Päivähoidossa toteutettavan varhaiskasvatuksen tavoitteena on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 
edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista, kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaisesti. 
 
Varhaiskasvatuksen visio 
 
Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle laadukkaan oppimisympäristön lähtökohtana lapsi-
lähtöinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus. Tulevaisuuden var-
haiskasvatuspalvelut ovat asiakaskohtaistettuja palveluita, joissa toteutuu lapsen oikeus varhaiskas-
vatukseen ja vanhempien varhaiskasvatuspalveluiden tarve. 
 
Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuus, jossa yhdistyvät lapsen oikeus var-
haiskasvatukseen ja huoltajien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Alle kouluikäisten lasten van-
hemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestäminen äitiys-, isyys- tai vanhempain-
rahakauden jälkeen joko kunnallisessa päivähoitopaikassa, yksityisessä päivähoitopaikassa yksityi-
sen hoidon tuella tai hoitaa itse lapsiaan kotona kotihoidon tuella. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, 
asukaspuistot ja kerhot tarjoavat kotihoidossa olevien perheiden lapsille mahdollisuuden osallistua 
varhaiskasvatukseen. Päivähoidossa lapsi voi olla siihen saakka kun hän aloittaa perusopetuksen. 
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Kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea tarvitseville lapsille järjestetään päivähoitopaikka inkluusio - 
periaatteen mukaisesti lähipäiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Tarvittava tuki järjestetään em. 
lasten kasvu- ja kehitysympäristöissä ja tukimuotoja ovat laaja-alaisten erityislastentarhaopettajien, 
varhaiskasvatuksen psykologin sekä puheterapeuttien palvelut, tehostetun tuen ryhmät sekä ryhmä-
avustajat. 
 
Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito (ml. lapsen omassa ko-
dissa tapahtuva päivähoito) sekä avoin varhaiskasvatus sisältäen asukaspuistotoiminnan ja kerho-
toiminnan. Kunnallisia päiväkoteja on vuoden 2014 lopussa 18 kpl ja yksityisiä 12 kpl, perhepäivä-
hoitajia on 46, ja yksityisiä perhepäivähoitajia on 11. Masalassa toimii Piennarpihan asukaspuisto ja 
kolmessa päiväkodissa toimivat kerhot Kuntakeskuksessa, Masalassa ja Veikkolassa.  
 
 
Taloussuunnitelma 2015-2017 

 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 

 
Ulkoiset muutokset 

• Varhaiskasvatuslain muutosten vaikutuksia suunnitelmakauden 2015–2017 talousarvioesi-
tykseen on vaikea arvioida, koska lakiesitystä valmistellaan edelleen ministeriössä. Ministeri-
ön tavoiteaikataulu on, että lakimuutos esitellään eduskunnalle syksyn 2014 aikana ja laki as-
tuisi voimaan 1.1.2015 alkaen.  

• Hallitus on osana rakennepoliittista ohjelmaa päättänyt, että päivähoitolain 11 a §:ssä säädet-
tyä ns. subjektiivista oikeutta päivähoitoon rajoitetaan sosiaaliset perusteet huomioivalla ta-
valla osa-aikaiseksi silloin, kun vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitova-
paalla tai kotihoidon tuella. Vastaavissa tilanteissa ei olisi myöskään oikeutta esiopetuksen ja 
perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen päivähoitoon. Esityksen mukaan päivä-
hoito olisi kuitenkin aina järjestettävä voimassa olevan lain laajuisena, jos se on tarpeen lap-
sen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen 
edun mukaista.  
Lakiesityksen mukaan oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyisi, vaikka päivähoito-
oikeuden laajuus muuttuisi. 

• Lisäksi lakiuudistuksen valmistelussa varhaiskasvatussuunnitelmaa on esitetty normiksi ja  
kunnan järjestettäväksi varhaiskasvatuksen ohjaus ja neuvonta (asiakaskohtaistetut palvelut/ 
palveluohjaus).  

• Lakiin lasten kotihoidon tuesta tulee muutoksia 1.1.2015 alkaen. Alle 3-vuotiaan oikeus koti-
hoidon tukeen puolitetaan siten, että se jakautuu huoltajien kesken puoliksi. Vaikutukset nä-
kyisivät siten, että v. 2016 vaikutus olisi puoli vuotta ja v. 2017 koko vuoden. Tällöin voi olet-
taa suunnitelmavuosille päivähoidon kysynnän kasvavan, koska todennäköistä on, että kaikki 
huoltajat eivät käytä em. oikeutta, vaan lapselle haetaan päivähoitopaikkaa lapsen ollessa n. 
1v 10 kk:n ikäinen. 

• Päivähoitolain subjektiivisen oikeuden rajaamisen sekä kotihoidontuen tuen rakennemuutok-
sen yhteisvaikutusta on suunnitelmakaudella vaikea ennustaa.  

• Päivähoidon asiakasmaksulakiin valmistellaan muutosta siten, että asiakasmaksu muuttuu 
tuntiperusteiseksi tai porrastetuksi. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan päivittäiseen päivähoi-
don käyttöön ja siten myös päivähoitomaksuihin. Päivähoito-oikeuden rajauksen vaikutuksia 
päivähoidon maksukertymään ei ole talousarvioehdotuksessa arvioitu. Päivähoitomaksujen 
porrastus ja päivähoidon käytön seuranta edellyttävät sähköiseen seurantajärjestelmään siir-
tymistä (tuntiperusteinen/porrastettu päivähoitomaksu).   
  
 

Sisäiset muutokset 
 Varhaiskasvatuksen kysynnän ennusteeseen vaikuttavat em. lainsäädännön muutokset, vä-

estösuunnite, ts. 0-6-vuotiaiden lasten määrä, huoltajien työllissyystilanne, palvelutarpeet 
(osa-, koko-, ympärivuorokautinen varhaiskasvatus sekä avoimet varhaiskasvatuspalvelut) 
sekä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen, lapsen kasvun  ja oppimisen näkökulmasta. Var-
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haiskasvatuksen kysynnän muutos on jatkuvaa ja vaikeasti ennustettavissa. Vaikuttaa talo-
usarvion vakan henkilöstötarpeeseen, tiloihin, toimintakuluihin. 

 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluosuus tulee suunnitelmakaudella kasvamaan. Suunni-
telmakaudella uusien yksityisten hoitopaikkojen perustamiseen varataan perustamismäärä-
raha sekä yksityisen hoidon tuen määrällinen kasvu (250 hoitopaikkaa) on huomioitu talous-
arvioesityksessä. 

 Alle 3-vuotiaiden yksityisen päivähoidon kuntalisä korotetaan 1.3.2015 alkaen 50 € nykyisestä 
550 € / kk / lapsi 600 €:n. 

 1.3.2015 alkaen kotihoidon tuen kuntalisä on 150 € / alle 3-vuotias lapsi ja 50 € / yli 3-vuotias 
lapsi. 

 Varhaiskasvatuspalveluiden ja varhaiskasvatusta tukevien palveluiden neuvonnan ja ohjauk-
sen (asiakaskohtaistetut palvelut) velvoite toteutetaan Kirkkonummen kunnassa nykyistä hal-
lintorakennetta selkeyttämällä, resursseja uudelleen järjestämällä sekä tehostamalla verkos-
toitumista muiden toimijoiden kanssa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että varhaiskasva-
tuksen palvelukokonaisuuden asiakasneuvonta ja -ohjaus toteutuvat entistä laadukkaammin 
ja palvelun saatavuus tasapuolisemmin kunnan eri alueilla.  

 Suunnitelma on, että 1.8.2015 toteutetaan palveluohjausmalli sekä varhaiskasvatuksen uusi 
johtamisrakenne. Hallintorakennetta tehostetaan siten, että päiväkotiyksiköt muodostavat ai-
empaa suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia. Hallintoa tehostamalla päiväkotien johtajien 
virkoja (3 kpl) esitetään muutettaviksi varhaiskasvatuksen palveluohjaajan viroiksi. Näillä toi-
menpiteillä varmistetaan varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen, kysynnän ja tarjonnan 
suunnittelu, neuvonta ja ohjaus sekä hakuprosessi kunnan suuralueilla tulevan lakiuudistuk-
sen edellyttämällä tavalla.  

 
Talousarvio  
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

• Palveluohjauksen tehostaminen  
• Monipuolinen palvelutarjonta kaikilla alueilla  
• Syrjäytymisen ennaltaehkäisy      
• Johtamisen vahvistaminen kontekstuaalisen johtamisen välinein  
• Tehokas tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuspalveluiden kaikissa osa-

alueissa 
• Tilojen toimivuus, turvallisuus ja ergonomia  

 
 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 1/Tavoitetaso v. 2015 
 
Tehokkaasti toimivat päivähoitopalvelut  

 kunnallisen päivähoidon 
tuottavuus pysyy vähintään 
vuoden 2014 tasoisena 

Mittari/Seurantatapa 
 
Tuottavuuden  muutos vuodesta 2014 vuoteen  2015 eli talou-
dellisella panoksella  tuotettujen suoritteiden( tuotettujen hoi-
topäivien määrä) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2014 
vuoteen 2015 (vertailu kiinteähintaisin kustannuksin)   
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Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Sitoutunut ja osaava henkilöstö/Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen 
Tavoite 2/ Tavoitetaso v. 2015 
 
Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva 
kasvatushenkilöstö päivähoidossa 
 

 Vakinaisen kasvatushenkilöstön 
kelpoisuusaste 100 % kunnalli-
sessa päivähoidossa 

 
 Henkilöstön sairauspoissaolo-

päivien suhteellinen osuus alittaa 
vuoden 2014 tason. 
 

 Henkilöstön työhyvinvointi vähin-
tään hyvällä tasolla (3). 
 

Mittari/Seurantatapa 
 
 
 
 
Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteelli-
nen osuus koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta 
kestävissä palvelussuhteissa.  
 
Henkilöstön sairauspoissaolopäivien ja henkilötyövuoden 
työpäivien suhdeluku v. 2014 verrattuna vuoteen 2015.  

 
 
Työhyvinvointi2 -kyselyn tulokset 30.4. ja 31.12.2015  
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Suomenkielinen koulutoimi 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 1 751 148 865 000 895 000 895 000 895 000
Toimintamenot -33 239 327 -32 683 209 -33 461 459 -33 905 047 -34 153 330
Toimintakate -31 488 179 -31 818 209 -32 566 459 -33 010 047 -33 258 330
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -884 -858 -868 -869 -864

Suunnitelmapoistot -433 561 0 0 0 0

Tilikauden tulos -31 921 740 -31 818 209 -32 566 459 -33 010 047 -33 258 330

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 305 307 7 4 5
- osa-aikaiset 4 12 0 0 0
- vakanssittomat 12 12 -1 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Suomenkielinen koulutoimi
Esiopetus
Esiopetus: oppilasmäärä 497 506 477 480 448
Peruskoulu
Peruskoulu: oppilasmäärä 3 991 4 118 4 234 4 287 4 313
Kustannukset euroa / oppilas 6 341 6 397 6 442 6 426 6 465
Luk iokoulutus
Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) 480 494 552 556 556
Kustannukset euroa / oppilas 6 484 6 372 5 365 5582 5 690  
 
Suomenkielinen koulutoimi muodostuu suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta, lukio-opetusta 
(nuoriso- ja aikuislukio), koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa koskevista toimin-
noista. 
 
Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden oppimiskykyä, kasvua ihmisyyteen ja eetti-
sesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja tai-
toja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edelly-
tyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Tavoitteena on tarjota 
kaikille oppilaille yhtenäinen perusopetus, joka huomioi kunkin oppilaan yksilölliset oppimisedellytyk-
set. Hyvä perusopetus edellyttää opetuksen kannalta asianmukaisesti muodostettuja opetusryhmiä 
ja että kouluilla on toiminnalliset edellytykset noudattaa voimassa olevaa perusopetuksen opetus-
suunnitelmaa kaikessa toiminnassa. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että perusopetuksen 
oppilas voi opiskella lähikoulussaan. 
 
Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivisty-
neiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harras-
tusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Li-
säksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittä-
miseen elämänsä aikana. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan kor-
keatasoista lukio-opetusta ja samalla lisätään kunnan oman suomenkielisen lukion houkuttelevuutta. 
 
Taloussuunnitelman strategiset muutostekijät 2015-2017 
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Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 

 
Ulkoiset muutokset 
Esiopetus 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astuu voimaan 1.8.2014. Lain tavoitteena on siirtää toiminnan 
painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan. Turvaamalla varhainen tuki oppilaille esiopetuk-
sessa, voidaan tarjota matalan kynnyksen palvelua ja välttää raskaampia toimenpiteitä. 

 Uudet esiopetuksen perusteet otetaan käyttöön 1.8.2016. Perusteet tukevat esi- ja alkuope-
tuksen jatkumon vahvistamista. 

 Esiopetukseen osallistumisesta tulee suunnitelmakauden aikana velvoittava. Tavoitteena on, 
että koko ikäluokka osallistuu esiopetukseen.  

 
Perus- ja lukio-opetus 

 Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteet uusitaan siten, että ne tu-
levat voimaan 1.8.2016. 

 Jokainen perusopetuksen päättävä nuori velvoitetaan osana nuorisotakuuta hakemaan toisel-
le asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen. Jos nuori ei koulutukseen pääse, on hänellä oikeus 
halutessaan perusopetuksen lisäopetukseen, lukion tai ammatillisen koulutuksen valmista-
vaan koulutukseen, paikkaan työpajassa tai vastaavassa koulutuksessa. Oppivelvollisuusiän 
nostamiseen aiemmin varatut rahat osoitetaan koulupudokkuuden estoon sekä perusopetuk-
sen kehittämiseen. 

 Valtiovalta tukee vuonna 2015 erityisopetukseen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamis-
ta ja kielikylpykoulujen perustamiseen ja laajentamista lisämäärärahalla. 

 Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan ottaen huomioon rahoituksen ylläpitäjäneut-
raalisuus siten, että se turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueelli-
sen saavutettavuuden myös etäopetusta hyödyntäen. Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen 
koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Rahoitusperusteisiin sisällyte-
tään tuloksellisuusrahoitusosuus, joka palkitsee koulutuksen laadusta ja laadun parantami-
sesta, esimerkiksi yksilön oppimistulosten paranemisesta ja vähäisistä keskeyttämisistä. Ra-
hoitusta uudistettaessa turvataan maahanmuuttajien mahdollisuus lukiokoulutukseen. Samal-
la kehitetään lukiokoulutukseen tuloksellisuusrahoitusta tukevat ja kattavat laatukriteerit. 

 Lukiokoulutuksessa tieto- ja viestintäteknologia hyödynnetään ylioppilaskirjoitusten suorittami-
sessa keväästä 2016 alkaen. 

 
Sisäiset muutokset 

Esiopetus 
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano edellyttää esiopetuksen oppilashuoltoon resurs-

seja, kuraattori ja psykologipalvelut. 
 Kunnan uusi esiopetuksen suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelman uu-

distaminen luo paremmat edellytykset esiopetuksen kasvatustyölle, lasten oppimiselle ja kes-
tävälle tulevaisuudelle vahvistamalla kasvun ja oppimisen jatkumoa sekä oppijan kehitysvai-
heen huomioon ottamista 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamistapa säilyy ennallaan. Järjestäjänä voi olla sekä yksityi-
nen palvelutuottaja että kunta. 
 

Perus- ja lukio-opetus 
 Oppimateriaalimäärärahojen niukkuuden takia riittävän ajantasaisen materiaalin hankkimiseen 

ja uusimiseen ei ole mahdollisuuksia. Puuttuvia oppimateriaaleja pyritään kompensoimaan 
ottamalla käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja siinä määrin kuin käytössä olevat päätelaitteet 
ja sähköiset oppimisympäristöt siihen antavat mahdollisuuden. 

 Painotetun opetuksen oppilaaksi ottoperiaatteet uudistetaan yhteneväisiksi. 
 Yhtenäistä perusopetusta kehitetään kunnan linjausten mukaisesti rakenteellisin ja hallinnolli-

sin muutoksin tavoitteena toiminnan tuottavuuden ja laadun parantaminen. 
 Porkkalan lukion toiminta keskitetään valtuuston päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2015 – 

2016 alusta kunnan keskustaan. 
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Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopisteet 

 Opetussuunnitelmien laatiminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. 
 Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen  
 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 Perusopetuksen laatuarvioinnin vakiinnuttaminen ja lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden li-

sääminen 
 Koulutuksen järjestäjän strategisen suunnittelun vahvistaminen 

 
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat toimintamenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 1/ Tavoitetaso v. 2015 
 
Tehokkaasti toimiva esiopetus-,  
perusopetus ja lukiokoulutus 

 esiopetuksen, perusopetuk-
sen ja lukiokoulutuksen 
tuottavuus  säilyy vähin-
tään vuoden 2014 tasoise-
na 

Mittari/Seurantatapa 
 
Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen  2015 eli talou-
dellisella panoksella (10.000 €) tuotettujen suoritteiden( tuotet-
tujen opetustuntien määrä) määrän suhteellinen muutos vuo-
desta 2014 vuoteen 2014 (vertailu kiinteähintaisin kustannuk-
sin)   
%. 
 

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 1/Tavoitetaso v. 2015 
 
Tieto- ja viestintäteknologian teho-
kas hyödyntäminen opetuksessa 
 

 Oppilasta kohden käytettä-
vissä olevien päätelaittei-
den määrä on vuonna 
2015 suurempi kuin vuon-
na 2014 

Mittari/Seurantatapa 
 
 
 
 
Päätelaitteiden määrä lv 2015 – 2016 verrattuna sl 2014 (laite-
määrä / oppilas) 

 perusopetus  
 lukio-opetus 

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 
Tavoite 3/ Tavoitetaso v. 2015 
Opetuksen hyvä laatu 

 Perusopetuksen luokkakoot 
noudattavat perusopetuk-
sen laatukriteereiden tavoi-
tetta (20-25 opp./lk) 
 

 Lukion houkuttelevuuden li-
sääminen/ Kotikuntalaisten 
opiskelijoiden osuus koko 
opiskelijamäärästä luku-
vuonna  2015-16 on suu-
rempi kuin  verrattuna lu-
kuvuonna 2014-15 

Mittari/Seurantatapa 
 

 Keskimääräinen luokkakoko ja vaihteluväli 
1-2 lk 
3-6 lk 
7-9 lk 
 

 Kotikuntalaisten opiskelijoiden osuus koko opiskelijamää-
rästä lukuvuonna v 2015-16 verrattuna lukuvuoteen 
2014-15 
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Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta         
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000
Toimintamenot -14 114 707 -13 753 651 -14 393 794 -14 456 907 -14 728 985
Toimintakate -13 228 133 -13 075 651 -13 600 794 -13 663 907 -13 935 985
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -376 -361 -374 -371 -373

Suunnitelmapoistot -39 637 0 0 0 0

Tilikauden tulos -13 267 770 -13 075 651 -13 600 794 -13 663 907 -13 935 985

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 203 193 2 4 5
- osa-aikaiset 1 1 0 0 0
- vakanssittomat 4 4 -2 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
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Ruotsinkielinen lasten päivähoito 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 648 264 602 000 648 000 648 000 648 000
Toimintamenot -4 888 632 -4 599 890 -4 939 345 -4 937 000 -4 995 000
Toimintakate -4 240 369 -3 997 890 -4 291 345 -4 289 000 -4 347 000
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -130 -121 -128 -127 -126

Suunnitelmapoistot -1 919 0 0 0 0

Tilikauden tulos -4 242 288 -3 997 890 -4 291 345 -4 289 000 -4 347 000

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 114 104 0 1 1
- osa-aikaiset 0 0 0
- vakanssittomat 2 2 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Ruotsinkielinen lasten päivähoito
0-6-vuotiaiden lukumäärä (ruotsinkieliset) 618 635 645 651 660
Päivähoidossa olevat lapset %-ikäluokasta 0-6-vuotiaat 75 73 73 74 75
Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 329 330 337 343 355
Lapsia yksityisessä päivähoidossa 136 134 143 138 138
Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi 9 164 9 697 8 700 8 735 8 501
Lapsia kotihoidon tuen piirissä (S+R) 794 860 860 860 860
Päivähoidon nettokust. euroa / ikäluokasta 0-6 v (S+R)/lapsi 6 904 6 847 6 441 6 547 6 686
0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 849 3 968 4 017 4 071 4 124  
 
Tehtävä Ruotsinkielinen lasten päivähoito käsittää seuraavat tulosyksiköt: päiväkotihoito, perhepäi-
vähoito, erityispäivähoito ja lasten päivähoidon tuki.  
 
Päivähoidossa toteutettavan varhaiskasvatuksen tavoitteena on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 
edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaan. 
 
Varhaiskasvatuksen visio: 
 
Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle laadukkaan oppimisympäristön lähtökohtana lapsi-
lähtöinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus. Tulevaisuuden var-
haiskasvatuspalvelut ovat asiakaskohtaistettuja palveluita, joissa toteutuu lapsen oikeus varhaiskas-
vatukseen ja vanhempien varhaiskasvatuspalvelujen tarve. 
 
Lasten päivähoito on alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettu tuki- ja palvelujärjes-
telmä. Lasten päivähoidossa yhdistyy lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja huoltajan oikeus saada 
lapselleen päivähoitopaikka. Alle kouluikäisten lasten huoltajilla on lasten päivähoidosta annetun lain 
mukaan oikeus valita lapselleen päivähoitopaikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan jälkeen joko 
kunnallisessa päivähoidossa tai päivähoidossa. Huoltajat voivat myös hoitaa lastaan itse kotona ko-
tihoidon tuella. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen järjes-
telmällinen ja määrätietoinen edistäminen.  
 
Kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevia lapsia hoidetaan inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväko-
dissa tai perhepäivähoidossa. Tukitoimet ovat lähinnä erityislastentarhanopettajien henkilökunnalle 
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antama pedagoginen ohjaus ja konsultaatio sekä lapsen ohjaus pienryhmissä tai erikseen. Muut tu-
kitoimet ovat erilaisia terapia- ja avustajapalveluita ryhmissä, joissa hoidetaan tukea tarvitsevia lap-
sia. 
  
Kunnan alueen ruotsinkielisessä päivähoidossa on kolme kunnallista päiväkotia sivutoimipisteineen, 
viisi yksityistä päiväkotia, yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti, neljä kunnallista ja yksi yksityinen 
perhepäivähoitaja.   
 

 
Muutosten vaikutus toimintaan 
Ulkoiset muutokset 

 On vaikeaa arvioida, miten varhaiskasvatuslain muutokset vaikuttavat talousarvioesitykseen 
suunnitelmakaudeksi 2015–2017, koska laki edelleen valmistelussa ministeriössä. Ministeri-
ön tavoitteena on, että lain muutokset esitellään eduskunnalle syksyllä 2014 ja että laki tulee 
voimaan 1.1.2015. 

 Hallitus on osana rakennepoliittista ohjelmaa päättänyt, että lasten päivähoidosta annetun 
lain 11 a §:ssä säädettyä subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan, kun lapsen huoltajat 
ovat kotona äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai kotihoidontuella, kuitenkin siten, että so-
siaaliset syyt huomioidaan. Vastaavasti täydentävään päivähoitoon ei olisi oikeutta, kun lapsi 
on esi- tai alkuopetuksessa.  Esityksen mukaan päivähoitoa tulee kuitenkin aina järjestää 
voimassa olevan lain mukaan, mikäli se on välttämätöntä lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai 
perhetilanteen tai jos päivähoito muuten on lapsen eduksi. 
Lakiesityksen mukaan oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka oikeutta päivähoi-
toon rajoitetaan. 

 Tämän lisäksi on lain valmistelussa ehdotettu, että varhaiskasvatussuunnitelman tulee toimia 
varhaiskasvatuksen ohjenuorana ja että kunta velvoitetaan järjestämään varhaiskasvatuksen 
palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa (palveluohjaus/asiakohtaiset palvelut). 

 Laissa kotihoidon tuesta tapahtuu muutoksia 1.1.2015 alkaen. Oikeus kotihoidon tukeen alle 
kolmivuotiaiden lasten osalta jaetaan tasan molempien huoltajien kesken. Tämän pohjalta 
voidaan olettaa, että päivähoidon kysyntä kasvaa suunnitelmakaudella, koska kaikki huoltajat 
eivät luultavasti hyödynnä edellä mainittua etua, vaan lapselle haetaan päivähoitopaikkaa 
hänen ollessaan 1 vuotta tai 10 kuukautta. 

 On vaikeaa ennustaa, kuinka subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja kotihoidon tu-
en myöntämisen rakenteellinen muutos vaikuttavat toimintaan suunnitelmakauden aikana. 

 Asiakasmaksulakia valmistellaan muutettavaksi niin, että asiakasmaksusta tulee tuntiperus-
teinen tai porrastettu. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan päivähoidon päivittäiseen käyttöön 
ja siten päivähoitomaksuihin. Päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia ei ole arvioitu päi-
vähoidon tuloissa talousarvioehdotuksessa.  

 Päivähoitomaksujen porrastus ja päivähoidon käytön seuranta edellyttävät sähköistä seuran-
tajärjestelmää (tuntiperusteinen/porrastettu päivähoitomaksu).  

Sisäiset muutokset 
 Aiemmin mainitut lakimuutokset, väestöennuste (0–6-vuotiaiden määrä), huoltajien työtilan-

ne, palvelutarve (osa- tai kokoaikainen hoito, ympärivuorokautinen hoito sekä avoimen var-
haiskasvatuksen palvelut), lapsen oikeus varhaiskasvatukseen sekä lapsen kasvun ja oppi-
misen varmistaminen vaikuttavat ennusteeseen päivähoidon kysynnästä. 

 Vaatimus siitä, että kunnan tulee järjestää ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen palve-
luista ja varhaiskasvatusta tukevista palveluista (asiakohtaiset palvelut) toteutetaan ruotsin-
kielisessä päivähoidossa johtamisrakennetta selkeyttämällä, resursseja uudelleen jakamalla 
sekä tehostamalla yhteistyötä eri verkostojen toimijoiden kanssa. Näillä toimilla varmistetaan, 
että asiakkaiden varhaiskasvatusta koskeva neuvonta ja ohjaus toteutuvat laadullisesti pa-
remmin. Näiden toimien tulee varmistaa, että pedagoginen johtajuus, päivähoidon kysynnän 
ja tarjonnan suunnittelu, palveluohjaus sekä hakuprosessi noudattavat tulevien lainmuutosten 
vaatimuksia. 

 Sjökullan oppimiskeskuksen päiväkodin arvioidaan valmistuvan kesällä 2016. Pohjois-
Kirkkonummen ruotsinkielinen kunnallinen päivähoito keskitetään elokuusta 2016 lähtien tä-
hän 63-paikkaiseen päiväkotiin ja esiopetusryhmään. 



  81 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
 

 Alle 3-vuotiaiden yksityisen päivähoidon kuntalisä korotetaan 1.3.2015 alkaen 50 € nykyisestä 
550 € / kk / lapsi 600 €:n. 

 1.3.2015 alkaen kotihoidontuen kuntalisä on 150 € / alle 3-vuotias lapsi ja 50 € / yli 3-vuotias 
lapsi. 
 

Toiminnan painopistealueet 
 Monipuoliset ja räätälöidyt palvelut käytössä varhaiskasvatuksessa (palveluohjaus) 
 Avoimen toiminnan kehittäminen 
 Varhaiskasvatusta (päivähoitoa ja esiopetusta) kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä palvelu-

na 2015–2017. 
 Yhtenäistä oppimispolkua varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun vahvistetaan. 
 Kontekstuaalisen johtajuuden työkalut (pedagogiset työkalut ja työhyvinvoinnin johtaminen) 

ovat käytössä varhaiskasvatuksessa 2015–2017.  
 Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään varhaiskasvatuksessa (päivähoidossa ja esiope-

tuksessa) täydessä laajuudessa pedagogiikassa sekä hallinnon sisäisissä ja ulkoisissa palve-
luissa. 

 Varhaiskasvatuksen tilat, työvälineet ja materiaalit ovat korkeatasoisia ja ergonomisia. 
 
Talousarvio 2015 
Toiminnalliset tavoitteet 
 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin vastaaminen 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 
Pedagogisesti pätevä ja riittävä kasvatushenki-
löstö päivähoidossa   

 
 Vakituisen kasvatushenkilöstön päte-

vyysaste 100 %  
 Sairauspoissaolopäivien suhteellinen 

osuus pienempi kuin vuonna 2014 
 Henkilöstön hyvinvointi on vähintään hy-

vällä tasolla. 

Mittari/seurantatapa 
 
 
Kelpoisuusehdot täyttävien lastentarhanopettajien 
ja lähihoitajien suhteellinen osuus vähintään 5 kuu-
kautta kestävissä palvelussuhteissa.  
 
Henkilökunnan sairauspoissaolopäivien ja henkilö-
työvuosien suhdeluku vuosina 2014 ja 2015. 

 
Henkilöstölle tehdyn kyselyn tulokset (Tyhy2) 30.4. 
ja 31.12.2015 

 
 
 

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 
 
Tehokkaasti toimivat 
päivähoitopalvelut 
 

 Kunnallisen päivähoidon 
tuottavuus pysyy vähintään 
vuoden 2014 tasoisena. 

 

Mittari/seurantatapa 
 
 
 
 
Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 eli taloudelli-
sella panoksella (10 000 €) aikaansaatujen suoritteiden (hoito-
päivät) suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 (vertai-
lu kiintein kustannuksin)   
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Ruotsinkielinen koulutoimi 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 238 310 76 000 145 000 145 000 145 000
Toimintamenot -9 226 075 -9 153 761 -9 454 449 -9 519 907 -9 733 985
Toimintakate -8 987 765 -9 077 761 -9 309 449 -9 374 907 -9 588 985
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -245 -240 -245 -244 -246

Suunnitelmapoistot -37 718 0 0 0 0

Tilikauden tulos -9 025 483 -9 077 761 -9 309 449 -9 374 907 -9 588 985

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 89 89 2 3 4
- osa-aikaiset 1 1 0 0 0
- vakanssittomat 2 2 -2 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Ruotsinkielinen koulutoimi
Esiopetus
Esiopetus: oppilasmäärä 20.9 122 112 115 110 110
Peruskoulu:
Peruskoulu oppilasmäärä 20.9 1 046 1 060 1 058 1 037 1 034
Kustannukset  euroa / oppilas 6 703 6 805 6 739 7 054 7 280
Luk iokoulutus:
Oppilasmäärä 20.9 215 220 220 220 220
Kustannukset  euroa / oppilas 6 846 6 805 6 461 6 523 6 523  
 
Tehtävä ruotsinkielinen koulutoimi käsittää ruotsinkielisen esiopetuksen, perusopetuksen, toisen as-
teen lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan. Esiopetus ja perusopetus 
ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. 
 
Esiopetusta tarjotaan lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lakisääteinen oppi-
velvollisuus suoritetaan osallistumalla kunnan järjestämään yhdeksänvuotiseen perusopetukseen tai 
hankkimalla vastaavat tiedot muulla tavoin. Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan 
oppimiskykyä, kasvamista ihmisenä ja kehittymistä eettisesti vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäse-
neksi sekä antaa oppilaalle elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Kaikilla oppilailla on oikeus yhtenäi-
seen perusopetukseen, joka ottaa mahdollisimman hyvin huomioon oppilaan yksilölliset oppimisedel-
lytykset. Hyvän opetuksen edellytyksenä on tarkoituksenmukaiset ryhmä ja että kouluilla on riittävät 
voimavarat opetussuunnitelman noudattamiseen kaikessa toiminnassa. Oppilaat opiskelevat lähi-
kouluissaan niin pitkälti kuin mahdollista. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamistapa säilyy ennallaan. Järjestäjänä voi olla sekä ulkoinen pal-
velutuottaja että kunta. 
 
Lukiokoulutus on ainoa toisen asteen koulutusmuoto, jota tarjotaan Kirkkonummella ruotsinkielisille 
oppilaille perusopetuksen jälkeen. Ylioppilastutkinto suoritetaan 2–4 vuoden lukio-opintojen jälkeen. 
Lukiokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat kasvavat hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi yh-
teiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja 
ja taitoja. Lisäksi lukio-opintojen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. 
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Kirkkonummella on kuusi ruotsinkielistä peruskoulua ja yksi ruotsinkielinen lukio. 
 
Taloussuunnitelman strategiset tekijät 2015–2017 

 
Muutosten vaikutus toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Suunnitelmien mukaan valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan 1.1.2015 lukien siten, että tilitys-
kriteereitä vähennetään huomattavasti ja niissä olevia päällekkäisyyksiä poistetaan. Uudistus on osa 
kuntauudistusta. 
 
Perusopetuksen valtionosuuden perusteet selvitetään tavoitteena turvata tasa-arvoisen ja korkealaa-
tuisen perusopetuksen saatavuus. Tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus perustuisi jatkossa 
nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, esim. maahan-
muuttajataustaisten lasten osuuteen, aikuisväestön koulutustasoon ja työttömyysasteeseen. Perus-
opetuksen valtionosuusperusteet on viimeksi uudistettu vuonna 2010, jolloin peruspalvelujen valti-
onosuudet koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. 
 
Perusopetuksen kansalliset arviointikokeet toteutetaan sähköisesti vuodesta 2016 lähtien. Opetus-
hallitus selvittää tällä hetkellä kuntien mahdollisuuksia toteuttaa kansalliset arviointikokeet ainakin 
osittain sähköisesti. Tämä merkitsee, että sekä koulujen infrastruktuuria (sähkö- ja tietoverkot) että 
laitekantaa täytyy osittain laajentaa ja päivittää.  
 
Suunnitelmakaudella tarkastellaan lukio-koulutuksen ylläpitäjälupia. Toisen asteen koulutusten ra-
kenneuudistus toteutetaan suunnitelmakaudella. 
 
Lukion osalta ylioppilastutkinto toteutetaan TVT:n avulla syksystä 2016 alkaen, mikä tarkoittaa, että 
lukion infrastruktuuri (sähkö- ja tietokaapelit) ja TVT-laitteet tulee käydä läpi. 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia on muutettu 1.8.2014 alkaen siten, että kaikilla esi- ja perusopetuk-
sen oppilailla sekä toisen asteen opiskelijoilla on oikeus sekä kuraattori- että psykologipalveluihin. 
Laissa on lisäksi määräaikoja sille, miten nopeasti näitä palveluita tulee tarjota. Koska ruotsinkielisiä 
palveluita ei voida järjestää yhdessä perusturvan kanssa, tarkoittaa se, että ruotsinkieliseen opetus-
toimeen pitää perustaa kaksi uutta vakanssia, jotta lakia voidaan noudattaa. Psykologipalveluiden tu-
lee myös käsittää päivähoito, koska perusturvasta voidaan tarjota ruotsinkielisiä palveluita ainoas-
taan ostopalveluina. Ruotsinkielisellä päivähoidolla, toisin kuin suomenkielisellä, ei ole omaa var-
haiskasvatuksen psykologia. 
 
Sekä esiopetuksen että perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ovat tekeillä, ja ne otetaan 
käyttöön 1.8.2016. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden aikataulu on vielä avoin, mut-
ta ne laaditaan suunnitelmakauden aikana. 
 
Suunnitelmakaudella tavoitteena on, että osallistuminen esiopetukseen tulee velvoittavaksi sen var-
mistamiseksi, että se tavoittaa koko ikäluokan. 
 
Nuorisotakuun osana jokainen perusopetuksen päättänyt nuori velvoitetaan jatkamaan toisen asteen 
koulutuksessa tai osallistumaan vastaaviin jatko-opintoihin. Jos nuori ei saa opiskelupaikkaa, hänellä 
on oikeus lisäopetukseen (kymppiluokka), lukio- tai ammattikoulutukseen valmistavaan koulutuk-
seen, nuorisopaja- tai vastaavaan paikkaan. Rahat, joilla oli tarkoitus pidentää oppivelvollisuutta, 
suunnataan nyt opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseen sekä perusopetuksen kehittämiseen. 
 
Valtiovalta tukee vuonna 2015 koulunkäyntiavustajien palkkaamista osana erityisopetusta. 
  
Sisäiset muutokset 
TVT:aa otetaan entistä enemmän käyttöön esi- ja perusopetuksessa. Myös lukiokoulutuksessa 
TVT:n käytöstä tulee yhä tärkeämpää, erityisesti ylioppilastutkinnon sähköisten kokeiden takia. Lu-



KÄYTTÖTALOUSOSA 84 Toimiala  
 
kuvuodesta 2014–2015 alkaen kaikille Kuuma-kunnille yhteinen oppimisympäristö, Edison, otetaan 
käyttöön kaikilla kouluasteilla. 
 
Kunnallinen suunnitelma ruotsinkielisen päivähoidon, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen 
kehittämiseksi valmistuu vuonna 2015. Suunnitelmaa vaaditaan, jotta kunta voi saada erilaisia ulkoi-
sia rahoitusmuotoja. 
 
Koska määrärahat opetusmateriaalin hankintaan ovat riittämättömät, materiaalia ei voida uudistaa 
riittävän nopeasti. Mikäli siirrytään yhä enemmän sähköisiin opetusmateriaaleihin, täytyy käytettävis-
sä olla riittävästi laitteita. 
 
Toiminnan painopistealueet 

- TVT:n käytön edelleen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla 
- opetushenkilöstön osaamistaso ja osaamisen kehittäminen 
- nuorisotakuun toteuttaminen – oppilaan- ja opinto-ohjauksen tehostaminen 
- opetussuunnitelmatyö kaikilla koulutusasteilla 
- perusopetuksen laatukriteereiden vakauttaminen 
 

Talousarvio 2015 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit  
Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 
 
Tehokkaasti toimiva koulutoimi 

 esiopetuksen, perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen sekä 
iltapäivätoiminnan tuottavuus pysyy 
vähintään vuoden 2014 tasoisena 

Mittari/seurantatapa 
 
Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 
eli taloudellisella panoksella aikaansaatujen suorittei-
den (opetustunnit) suhteellinen muutos vuodesta 
2014 vuoteen 2015 (vertailu kiintein kustannuksin)   
 
 

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 
Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 
 
TVT:n opetuskäytön tehostaminen 

 tietokoneiden lkm/oppilas perusope-
tuksessa ja lukiokoulutuksessa on 
vuonna 2015 suurempi kuin vuonna 
2014 
 
 

Mittari/seurantatapa 
 

Tietokonepäätteiden määrä oppilasta kohti lukuvuon-
na 2015–2016 verrattuna lukuvuoteen 2014–2015 

 perusopetus 
 lukiokoulutus 
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 Liikuntalautakunta                                         
 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 818 841 718 750 745 150 745 150 745 150
Toimintamenot -3 163 054 -2 904 066 -3 061 172 -3 102 530 -3 143 143
Toimintakate -2 344 213 -2 185 316 -2 316 022 -2 357 380 -2 397 993
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -84 -76 -79 -80 -80

Suunnitelmapoistot -154 809 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 499 022 -2 185 316 -2 316 022 -2 357 380 -2 397 993

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 18 18 0 1 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 1 1 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0
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Liikuntapalvelut      
                                 
Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia liikuntalaissa kunnalle tarkoitettujen tehtävien hoitamises-
ta siltä osin kun niitä ei johtosäännössä ole määrätty kunnan muun toimielimen hoidettavaksi.  Lii-
kuntatoimi huolehtii yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle kunnassa ylläpitämällä ja tarjoamalla 
liikuntapaikkoja, järjestämällä liikunnanohjausta ja muita liikuntapalveluja sekä kehittämällä paikallis-
ta ja alueellista yhteistyötä ja terveyttä edistävää liikuntaa. Kunnan tarjoamien palvelun lisäksi suuri 
osa kunnassa tapahtuvasta palvelutuotannosta tapahtuu urheilu- ja liikuntaseurojen toimesta. Liikun-
tatoimi avustaa vuosittain ao. yhdistysten toimintaa.  
 
Liikuntapaikat 
Liikuntalautakunta ylläpitää liikuntapaikkoja, joita on yhteensä n.80 kappaletta. Näitä ovat mm. urhei-
lupuistot, väestösuojan liikuntahalli, ulkoilualueet, uimarannat, pallokentät, kuntoradat ja pienvenesa-
tamat. Liikuntapaikkojen vuosittaista kävijämäärää seurataan sisäliikuntatilojen osalta. Ulkoliikunta-
paikkojen osalta ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia seurata kävijämääriä.  
 
Liikuntapalvelutuotanto 
Liikuntapalveluiden palvelutuotantoa on tarjolla kaikenikäisille.  Liikuntapalvelut toteuttaa erityisryh-
mien liikunnanohjausta, kehittää erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen edellytyk-
siä yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa sekä koordinoi paikallista yhteistyötä kolmannen 
sektorin ja kunnan lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kesken. Näillä toiminnoilla pyritään 
vaikuttamaan terveysliikunnan olosuhteisiin sekä lasten, nuorten ja perheiden liikuntatottumuksiin. 
 
Liikuntapalvelut tarjoaa kunnan sisäistä koulutusta, kuten välituntiliikuttaja koulutusta, iltapäivätoi-
minnan ohjaajien liikuntakoulutusta kouluille sekä päivähoitohenkilökunnan ja kouluterveydenhoitaji-
en liikuntakoulutusta. Liikuntapalveluiden toimesta pyritään tiiviisti vaikuttamaan eri toimialojen yh-
teistyöhön terveellisten elämäntapojen tottumusten edesauttamiseksi. 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 130 742 88 750 115 150 115 150 115 150
Toimintamenot -2 137 416 -1 913 041 -2 072 587 -2 097 209 -2 123 376
Toimintakate -2 006 675 -1 824 291 -1 957 437 -1 982 059 -2 008 226
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -57 -50 -54 -54 -54

Suunnitelmapoistot -154 809 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 161 484 -1 824 291 -1 957 437 -1 982 059 -2 008 226

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 7 7 0 1 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 1 1 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tunnusluvut / Liikuntapalvelut
Liikuntatoimen kustannukset euroa / asukas 82 75 75 76 76

 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
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Ulkoiset muutokset 
Kunta- ja palvelustrategiassa hyväksytyt toimintalinjaukset korostavat kuntien ja eri tahojen välisen 
yhteistyön kehittämistä liikuntapalveluiden osalta. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikunnan 
edistämisen linjoista 11.12.2008 määritellään tavoitteet suomalaisen liikuntakulttuurin edistämiseen.  
Tavoitteissa mainitaan omina kohtinaan liikunnan sisältyminen peruspalveluna kuntien hyvinvointipo-
litiikkaan sekä eri hallinnonalojen yhteistyön lisääminen. Lisäksi korostetaan mm. kuntien osuutta eri-
tyisesti lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan oppimisessa sekä nuorten, työikäisten ja ikään-
tyvien liikunnallisten elämäntapojen ylläpidon tukemisessa. 
 
Valtion liikuntaneuvoston keskeisissä suosituksissa hallituskauden 2007–2011 liikuntatoimen määrä-
rahan kasvun tulosten arvioinnista (Valtion liikuntaneuvoston julkaisu 2013:8) liikuntaneuvosto pai-
nottaa, että liikunnan edistämiselle on suurempi yhteiskunnallinen tilaus kuin koskaan aikaisemmin, 
sillä vähäinen liikunta uhkaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Jotta tilanne olennaisesti paranisi, tar-
vitaan koko yhteiskuntaa koskevia rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia kunnissa ja sen eri toi-
minnoissa. Julkisin varoin rahoitetun liikuntatoiminnan keskiössä tulee olla liikunnan yhdenvertaisen 
ja tasa-arvoisen saavutettavuuden turvaaminen koko väestön osalta. Olennaista on vahvistaa liikun-
nan asemaa kunnallisena peruspalveluna. Lasten ja aikuisten harrasteliikunnalle ja muulle ei-
kilpailulliselle liikunnalle on suuri tarve, mikä tulee huomioida valtion, kuntien ja järjestöjen toimin-
nassa. 
 
Liikunnan paikallisen tason toimintaedellytysten vahvistamiseksi on tärkeää liikunnan aseman vah-
vistaminen peruspalveluna osana kuntien hyvinvointipolitiikkaa, liikunnan vahvempi sisällyttäminen 
osaksi eri hallintokuntien työtä ja niiden välistä yhteistyötä sekä palvelutarjonnan kehittäminen 
kumppanuudessa kolmannen sektorin kanssa. 
 
Sisäiset muutokset  
Liikuntatoimen ja muiden hallintokuntien yhteistyötä on lisätty pyrkien edesauttamaan kaikenikäisten 
kirkkonummelaisten liikunnallisia elintapoja. Kehittämiskohteena keskitytään erityisesti vaikuttamaan 
lasten ja nuorten päivittäiseen liikunnalliseen toimintaan. Edelleen pyritään kehittämään poikkihallin-
nollista yhteistyötä sekä mm. paikallisten urheiluseurojen ja kunnan välisen yhteistyön lisäämistä. 
Liikuntatoimi katsoo liikunnan roolin ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa olevan erittäin tärkeä. 
 
Terveyskeskuksessa tapahtuvaa liikuntaneuvontapalvelua ja kouluille tehtävää välituntiliikuttaja- ja il-
tapäiväohjaajien koulutusta jatketaan ja kehitetään kokemusten perusteella. Lisäksi suunnitteilla on 
myös muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kunnan työntekijöiden liikunnallista koulutus-
ta sekä Kirkkonummella tapahtuvien liikunnallisten palveluiden ja tapahtumien lisäämistä. Sähköis-
ten palveluiden ja internetin käyttöä edelleen kehitetään. Syksyllä 2012 on jo siirrytty osittain liikun-
tapalveluiden sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään ja tämän myötä myös muille sähköisen asioin-
nin järjestelmille on tarvetta, kuten tilojen varausjärjestelmän ja kulunvalvonnan osalta. 
 
Liikuntatoimi on aloittanut v.2013 Kirkkonummen Liikkuva koulu –hankkeen yhteistyössä nuorisopal-
veluiden, sivistyspalveluiden sekä perusturvan kanssa. Hanke jatkuu vuosina 2014 ja 20 15. Hank-
keessa kehitetään yllä mainittuja lasten ja nuorten liikunnallisia elintapoja kunnan toimintojen kautta. 
Hankkeessa korostetaan liikuntakoulutuksen merkitystä, jonka avulla liikunnan tietoutta ja toteutusta 
juurrutetaan suoraan käytäntöön. Hanketta on rahoitettu merkittävästi lasten ja nuorten liikunnan ke-
hittämiseen tarkoitetulla valtionavulla. 
 
Masalan lähiliikuntapaikka on otettu käyttöön syksyn 2013 aikana ja tämä on elävöittänyt Masalan 
alueen omaehtoisen liikunnan olosuhteita. Vuosien 2014 ja 2015 aikana kunnostetaan keskustan 
alueella Jerikonmäen kuntorata sekä yhdyspolku Peuramaalle siten, että koko reitti palvelee kesäisin 
kuntoratana ja talvisin aiempaa parempana hiihtolatuna. 

 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 
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Liikuntatoimi huolehtii yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle kunnassa kehittämällä paikallista ja 
alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla 
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa myös erityisryhmät huomioiden. Luomalla ja ylläpitämällä 
liikuntapaikkoja sekä tukemalla järjestöjä taloudellisesti ja toiminnallisesti liikuntalautakunta on mu-
kana tuottamassa laajaa liikuntatarjontaa lapsille, nuorille sekä aikuisille. 
 
Liikuntapalvelut painottavat erityisesti terveysliikunnan edistämistä. Tätä toteutetaan kehittämällä eri-
tyisesti lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen edellytyksiä yhteistyössä kunnan muiden toi-
mijoiden, kuten koulutoimen, nuorisotoimen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi koordinoidaan pai-
kallista yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kesken. 
Näillä toiminnoilla pyritään vaikuttamaan terveysliikunnan olosuhteisiin sekä lasten, nuorten ja per-
heiden liikuntatottumuksiin. 
 
Liikuntapalvelut on viime vuosina kehittänyt kaikille kuntalaisille tarkoitettuja liikuntapalveluja painot-
taen edelleen kuitenkin erityisryhmien toimintaa. Liikuntaa edistäviä toimenpiteitä tulee kohdistaa eri-
tyisesti sellaisiin väestöryhmiin, joiden liikuntaan osallistumisessa on esteitä taloudellisten, sosiaalis-
ten, kulttuuristen tai ikään liittyvien tekijöiden johdosta. 

 
Talousarviovuoden painopisteitä ovat: 

 
 lasten ja nuorten liikunnan edistäminen yhteistyössä, koulujen, nuorisotoimen, terveydenhuol-

lon sekä kolmannen sektorin kanssa 
 terveysliikuntapalveluiden kehittäminen edelleen 
 liikuntapaikkojen ja niiden hoidon, käytön ja turvallisuuden lisääminen 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
  Uudistuva palveluverkko/Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Erityisryhmien liikuntaryhmien monipuolistami-
nen/   72 liikuntaryhmää 

ryhmien määrä vuodessa 
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Uimahalli    
 
Kirkkonummen uimahallin keskeinen strategia on laadukkaiden liikuntapalvelujen tuottaminen kunta-
laisille yhteistyössä muun liikuntatoimen, eri hallintokuntien sekä yhdistysten kanssa. Kirkkonummen 
uimahalli on nettobudjetoitu yksikkö, joka kattaa osan menoistaan myyntituloilla. 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 688 100 630 000 630 000 630 000 630 000
Toimintamenot -1 025 638 -991 025 -988 585 -1 005 321 -1 019 767
Toimintakate -337 538 -361 025 -358 585 -375 321 -389 767
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -27 -26 -26 -26 -26

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -337 538 -361 025 -358 585 -375 321 -389 767

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 11 11 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
 

Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Kirkkonummen uimahallin ylläpitoon vaikuttaa merkittävästi yleinen kustannusten nousu. Uimahallin 
ylläpito, lämmitys, sähkö ja vesikustannukset ovat selvästi nousseet viime vuosina. Tämä vaikuttaa 
selvästi käytettävissä oleviin resursseihin ja uimahallin maksuihin. 
 
Uimahallin tilakapasiteetti on tällä hetkellä hyvin rajallinen palvelemaan kuntalaisten kysyntää. Ui-
mahallin tiloissa järjestetään ohjattua liikuntatoimintaan yhteensä n.30 eri toimijan taholta. Kuitenkin 
uimahallin tulee pystyä myös tarjoamaan tilaa nimenomaan vapaalle vesiliikunnan harrastamiselle. 
Tilat ovat erityisesti ilta-aikaan hyvin tiiviissä käytössä ja altaassa on pääsääntöisin erittäin ruuhkais-
ta. Eri käyttäjäryhmien sijoittelu allastiloihin on haasteellista ja tilavuoroja toivotaan eri tahoilta 
enemmän kuin pystytään myöntämään. 
 
Kunnan asukasmäärän lisääntyminen ja terveysliikuntapalvelujen kasvava tarve on huomioitava tu-
levissa liikuntapaikkarakentamissuunnitelmissa. Kirkkonummen uimahallin allastila ei riitä vastaa-
maan tämän hetken palvelujen tarvetta.  
 
 

UIMAHALLI
TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Tunnusluvut / Uimahalli
Uimahalli / Kävijämäärä 194 269 200 000 200 000 200 000 200 000
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Sisäiset muutokset  
Uimahallin asiakasmäärät ovat vakiintuneet tietylle tasolle ja asiakaskäyntien lisääminen on vaikeaa 
allas- ja liikuntatilojen puutteen vuoksi. Käyntien lisääminen nykyisestään on haasteellista etenkin al-
lastilan aktiivisen käytön vuoksi.  
 
Kirkkonummen uimahallilla on lisätty huomattavasti uimahallin henkilökunnan toteuttamaa liikunta-
palvelutuotantoa viimeisten vuosien aikana. Palvelutuotantoa kehitetään edelleen vastaamaan ohjatun 
vesiliikunnan kysyntää. Uimahallin palvelutuotannossa keskitytään pääasiassa työikäisten terveyslii-
kuntaan. Liikuntapalveluiden erityisryhmien, muun liikuntapalvelun ja uimahallin liikunnanohjaajien 
ohjaustoimintaa kehitetään yhdessä huomioiden palvelut kokonaisuutena kuntalaisille. Yhteistyötä 
tehdään myös mm. kuntoutusryhmien, päiväkotien ja koulujen kanssa. 
 
Palvelutuotannon lisääntyminen tuottaa kuntalaisille parempaa liikuntapalvelua, mutta resurssien 
puolesta tämä tulee kuitenkin toteuttaa siten, että allasalueen valvonta ja turvallisuus eivät kärsi. 
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on 
monipuolista. 

 Uimahallin oman liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien 
järjestäminen 

 terveysliikunnan kehittäminen 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Uudistuva palveluverkko/Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Tilojen tehokas käyttö / allasosaston asiakas-
määrä 170 000 

Kävijämäärät   

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Uudistuva palveluverkko 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Palveluiden lisääminen / liikunnanohjausryhmien 
määrä 40 ryhmää 
 

liikunnanohjausryhmien määrä vuodessa 
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Nuorisolautakunta  
 
Nuorisopalvelut                                            
Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain ja raittiustyölain mukaisista tehtävistä.  
 
 eurot 9.10.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 272 839 270 590 259 170 259 170 259 170
Toimintamenot -1 412 173 -1 373 085 -1 383 715 -1 406 206 -1 429 147
Toimintakate -1 139 334 -1 102 495 -1 124 545 -1 147 036 -1 169 977
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -38 -36 -36 -36 -36

Suunnitelmapoistot -31 901 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 171 235 -1 102 495 -1 124 545 -1 147 036 -1 169 977

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 16 16 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
NUORISOPALVELUT
Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
0-28 vuotiaiden määrä 14 201 14 445 14 704 14 800 14 902
Kustannukset euroa / 0 -  28-vuotiaat 99 100 94 95 96  
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Kuntalain uudistukseen jälkeen kunnassa on jatkossa oltava nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia, sekä vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä.  
 
Nuorisolain 8 §:n mukaan nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista 
nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koske-
vissa asioissa. 
 
Kirkkonummella on tätä tarkoitusta varten nuorisofoorumi, joka on koottu kunnan alueella toimivista 
yläkouluista, lukioista, ammattiopistosta ja nuorisotilojen edustajista. Nuorisofoorumille on vuosittain 
osoitettu myös oma toimintamääräraha ja sillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan eri toimielimille. 
Nuorison osallisuutta ja kuulemista lisätään kaikessa kunnan toiminnassa. 
 
Nuorisotakuun tavoitteita edistetään monialaisella yhteistyöllä, etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan 
ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäämisen avulla. 
  
Nuorten harrastustoimintaa lisätään uusien nuorisotoiminnan muotoja tukemalla niin kunnan kuin jär-
jestöjen toiminnassa.   
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Sisäiset muutokset  
Perusnuorisotyön, nuorisotiedotustoiminnan, nuorisoteatterin, erityisnuorisotyön ja ennaltaehkäise-
vän päihdetyön sisältöjä ja menetelmiä kehitetään.  Sosiaalinen media (facebook, twitter) on jatkos-
sa tärkeämpi työväline nuorisotyössä, perinteisen nuorisotilatoiminnan ohella. 
 
Nuorisotoimi lisää koulunuorisotyötä erityisesti Masalan ja Veikkolan alueilla säännöllisesti viikoittain 
sijoittamalla  erityisnuorisotyöntekijän ja nuoriso-ohjaajia tiettyinä päivinä mukaan koulutyöhön.  
Vuosittaisten ryhmäyttämisten, sekä päihdevalistus- ja laillisuuskasvatustuntien kautta lisätään läs-
näoloa oppilaiden arjessa.   
 
Nuorisopalvelut tarjoaa nuorisolle kohdennetusti harrastustiloja ja toimintamahdollisuuksia iltaisin ja 
viikonloppuisin keskeisissä taajamissa.   
 
Nuorten musiikkitoimintaa elävöitetään kunnan tarjoamin bänditiloin, bändikerhoin, leirein ja paikalli-
sin nuorisoyhtyeiden konsertein. 
 
Ruotsinkielistä nuorisotoimintaa lisätään yhdessä koulujen ja paikallisten nuorisoyhdistysten kanssa. 
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 
 

 Lasten ja nuorten kasvatustyö kouluyhteistyöllä 
 Nuorten kasvu vaikuttaviksi kansalaisiksi nuorisofoorumin ja nuorten aloitetoiminnan kautta  
 Nuorten sosiaalinen vahvistaminen perusnuorisotyön, erityisnuorisotyön, teatteritoiminnan, 

nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön, sekä nuorisotiedotuksen avulla  
 Nuorisoteatteritoiminnan toteuttaminen 
 Päihdevalistustyö ja laillisuuskasvatus kouluissa 
 Yläkouluun siirtyvien oppilaiden ryhmäyttäminen 
 Monikulttuurisuus nuorisotilatoiminnassa 
 Ruotsinkielisen nuorisotoiminnan yhteistyö koulujen ja paikallisten nuorisoyhdistysten kanssa  

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Uudistuva palveluverkko/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut  

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Nuorten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen/ 
- Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan   5:ssa 
nuorisotilassa. 
- Leirejä ja kesäkerhoja toteutetaan 11 kpl,  
- Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmiä on 6 kpl 
- Nuorten teatteriesityksiä on 20 kpl 
- Nuorisokonsertteja toteutetaan 2 kpl 

Kävijämäärä   

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Uudistuva palveluverkko/ asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut  

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Nuorten sosiaalisen tukemisen lisääminen/ 
- Rötöksiin syyllistyneet nuoret vanhempineen  
puhutetaan nopean puuttumisen työryhmän  toi-
mesta/yhteensä 70 nuorta ja vanhempaa 

Kävijämäärä     
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- Katupartiointia toteutetaan iltaisin kunnan alu-
eella 15 kertaa vuoden aikana.  
- Päihdekyselytunteja toteutetaan kouluissa 6- 
luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta 
- Laillisuuskasvatusta tukevia näppäriluentoja jär-
jestetään  7-luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta 
- Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä 7-
luokkalaisten ryhmäyttämisessä /tavoitetaan 400 
nuorta 
- Suomen ja ruotsinkielisessä nuorten työpaja-
toiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on 
keskimäärin 130 nuorta vuoden aikana 
- Pulmakulma-nettipalvelun avulla annetaan 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluja /tavoitetaan 
50 nuorta 
- Sosiaalista  mediaa käytetään  nuorisotyön väli-
neenä/tavoitetaan 1 500 nuorta 
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YHDYSKUNTATEKNIIKKA 

• Kehittämis- ja yhteiset palvelut • Palo- ja pelastuspalvelut 

• Joukkoliikenteen tuki • Ruokapalveluyksikkö 

• Valvonta- ja viranomaistehtävät • Vesihuoltolaitos 

• Tekniset palvelut • Eerikinkartanon maa- ja metsätila 
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 Yhdyskuntatekniikka                                        
 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio            Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 32 810 239 33 460 526 35 265 357 36 078 057 36 070 134
  Myyntituotot 16 738 526 17 620 238 18 765 404 19 381 715 19 050 531
  Maksutuotot 920 381 905 564 903 640 976 774 996 423
  Tuet ja avustukset 16 859 6 000 9 720 9 914 10 067
  Vuokrat 15 010 427 14 791 724 15 553 953 15 575 761 15 877 855
  Muut toimintatuotot 124 045 137 000 32 640 133 893 135 258

Toimintamenot -41 288 544 -43 055 240 -45 780 774 -46 300 850 -47 730 588
  Palkat ja palkkiot -8 242 393 -8 445 635 -8 875 223 -9 220 983 -9 048 401
  Muut henkilöstömenot -2 533 327 -2 754 520 -2 728 178 -2 185 536 -2 154 326
  Palvelujen ostot -18 416 267 -19 575 488 -21 288 856 -22 517 060 -23 919 879
 Aineet, tarvikkeet ja -7 616 947 -7 769 810 -7 952 621 -8 204 280 -8 366 729
  Avustukset -309 779 -274 000 -317 300 -284 424 -289 650
  Vuokrat -3 940 919 -4 064 387 -4 433 461 -3 699 641 -3 758 292
  Muut toimintakulut -228 913 -171 400 -185 135 -188 926 -193 311

Toimintakate -8 478 306 -9 594 714 -10 515 417 -10 222 793 -11 660 454
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -1 099 -1 131 -1 188 -1 187 -1 208

Suunnitelmapoistot -12 243 541 0 0 0 0

Tilikauden tulos -20 721 847 -9 594 714 -10 515 417 -10 222 793 -11 660 454

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 214 217 3 1 1
- osa-aikaiset 25 20 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 37 34 -4 0 0
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 Yhdyskuntatekniikan lautakunta  
                            
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 519 368 888 500 503 040 512 820 522 796
Toimintamenot -6 431 797 -7 039 424 -8 565 055 -9 179 016 -10 324 432
Toimintakate -5 912 430 -6 150 924 -8 062 015 -8 666 196 -9 801 636
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -171 -185 -222 -235 -261

Suunnitelmapoistot -225 136 0 0 0 0

Tilikauden tulos -3 983 195 -6 150 924 -8 062 015 -8 666 196 -9 801 636

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 28 26 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 3 3 -3 0 0  
 
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminnassa kunta- ja palvelustrategian näkökulmia ja päämääriä 
toteutetaan mm. talousarvion, kaavoitusohjelman, maapoliittisen ohjelman ja kehittämisohjelmien 
kautta.  
 
Kunnan seudullinen vetovoima kasvaa. Kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään 
sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan.  
 
Seudullisen yhteistyön merkitys kasvaa. Kirkkonummi on sitoutunut Helsingin seudun muiden kunti-
en tapaan MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Kuntauudistus ja 
metropolialueen kehittäminen tulevat vaikuttamaan kunnan toimintaan tulevina vuosina. Uusi MAL-
sopimus vuosille 2016–2019 hyväksyttäneen vuonna 2015.  
 
Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamis-
hankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen. 
 
Kunnan omistuksessa olevaa kaavoitettavaa maata on enää noin kymmenen vuoden tarpeisiin. 
Raakamaan hankinta on tehostettava ja se tulisi kohdentaa ensisijaisesti kunnan keskivyöhykkeelle 
palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen sekä muille kehitettäville alueille. Kunnan maanhankintaa 
on tarkoitus edistää vuonna 2015 laadittavan operatiivisen maanhankintaohjelman avulla. Kunnan 
kaavavaranto sinänsä on edelleen korkealla tasolla mahdollistaen kodit yli 6000 asukkaalle. Myös lii-
kerakentamisen kaavavaranto on verraten hyvä. 
 
Kunta on Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL) jäsen. Kasvava joukkoliikenteen käyttö 
kasvattaa merkittävästi kunnan kustannuksia. 
 
Yhdyskuntatekniikan toimialan yleinen palvelutason sekä viestinnän kehittäminen ulottuu yhdyskun-
tatekniikan lautakunnan alaiseen toimintaan. Tähän liittyen tontti- ja paikkatietopalvelut edistää mm. 
toimialan laajuisena projektina kehitettävää karttapohjaista palautejärjestelmää. 
 
Vuonna 2015 on tarkoitus myös selvittää mahdollisuudet tuottaa toimialan asiantuntijoiden ja johdon 
tarvitsemia yhdyskuntatekniikkaan liittyviä tilastoja ja lukuja tehokkaasti ja edullisesti. 
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Kehittämis- ja yhteiset palvelut                           
  
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 519 368 498 500 503 040 512 820 522 796
Toimintamenot -1 906 182 -2 028 842 -2 062 955 -2 051 016 -2 092 432
Toimintakate -1 386 815 -1 530 342 -1 559 915 -1 538 196 -1 569 636
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -51 -53 -54 -53 -53

Suunnitelmapoistot -225 136 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 929 774 -1 530 342 -1 559 915 -1 538 196 -1 569 636

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 28 26 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 3 3 -3 0 0  
 
KEHITTÄMIS- JA YHTEISET PALVELUT
Tunnusluvut / Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Yhdyskuntasuunnittelu
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 10 8 8 8 8
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavahankkeet, kpl/ha 1/500 3/2700 1/1150 ´1/1300 ´1/1300
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 4/90 8/100 9/150 ´9/150 ´9/150
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 1/10 3/40 ´3/40 ´2/30 ´2/30

Tontti- ja paikkatietopalvelut
Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 17 25 50 50 50
Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 7 750 6 000 6 000 6 000 6 000

 
Tehtäväalue käsittää yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoustoiminnan sekä kaavoitus- ja liikenne-
järjestelmäpalvelujen ja tontti- ja paikkatietopalvelujen tulosyksiköt.  
 
Lisäksi tehtäväalueelle on varattu 100.000 euron suuruinen määräraha Tallinmäen maankäytön 
suunnittelukilpailun järjestämiseen.  
 
Yhdyskuntatekniikan toimiala osallistuu yhteistyössä konsernihallinnon kanssa Kirkkonummen kes-
kustan konseptikilpailun suunnitteluun (elinkeinojen ja ympäristön konseptikilpailun suunnittelu). 
 
Kunnanhallituksen 16.8.2010 (§ 271) hyväksymän yhdyskuntatekniikan toiminnan kehittämisen ja 
tehostamisen toimenpideohjelman mukainen kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen sekä tontti- 
ja paikkatietopalvelujen yhteistyön tiivistäminen on valmistunut vuonna 2014. Yleinen toimialan kehit-
täminen jatkuu vuonna 2015. 
 
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut 
 
Yhdyskuntatekniikan lautakunta kehittää kunnan maankäyttöä viisivuotisen kaavoitusohjelman mu-
kaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavoitusohjelman vuosittain. Lisäksi julkaistaan vuosittain laki-
sääteinen kaavoituskatsaus, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva vireillä olevista ja lähiaikoina 
aloitettavista osayleis- ja asemakaavahankkeista.  
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Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Helsingin seudun yhteistyövaltuuskunta (HSYK) sekä KUUMA-komissio linjaavat metropolialueen 
seutusuunnittelua. Hallitusohjelman mukainen kuntauudistus ja metropolihallinto vaikuttavat toteutu-
essaan seudun kuntien toimintaan tulevaisuudessa. Kirkkonummen kunnan tavoitteena on kehittää 
yhteistyötapoja seudullisten toimijoiden kassa. Keskisiä toimijoita ovat Helsingin seudun kunnat sekä 
erityisesti KUUMA-kunnat, lisäksi viranomaistahoista Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja 
Helsingin seudun liikenne (HSL) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.  
 
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) ja HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelma on 
määrä hyväksyä vuonna 2015. Molemmat suunnitelmat vaikuttavat pitkällä aikavälillä Kirkkonummen 
yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Helsingin seudun kunnat toteuttavat MAL-aiesopimusta, jossa on määritelty mm. kuntien vuosittaiset 
asuntotuotantotavoitteet. Kirkkonummen kunta on verraten hyvin onnistunut laskusuhdanteen aikana 
täyttämään asetetut tavoitteet lukuun ottamatta ARA-asuntotuotantoa. Vuonna 2015 on määrä hy-
väksyä Helsingin seudun kuntien ja valtiovallan kesken uusi MAL-sopimus sopimuskaudelle 2016 - 
2019. Maakuntavaltuuston hyväksymä Uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaava tullee lainvoimaisek-
si vuonna 2015.  
 
Sisäiset muutokset  
Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuva -asiakirja on valmistunut vuonna 2014. Maakäytön 
kehityskuva on kunnan kehittämistavoitteet sisältävä strateginen suunnitelma. Maankäytön kehitys-
kuvassa kunnan maankäytön tavoiteltua kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti. Maankäytön kehi-
tyskuva on pyritty laatimaan siten, että se voi toimia myöhemmin kunnan yleisen kehityskuvan osa-
na.  
 
Maankäyttö vaikuttaa kunnan talouteen. Esimerkiksi olemassa olevien keskustojen sekä niiden lähi-
alueiden sekä liikenteellisesti hyvin saavutettavien alueiden ja olemassa olevan kunnallistekniikan 
vaikutusalueilla rakenteen tiivistäminen on perusteltua. Joukkoliikenteen merkitys kasvaa maankäy-
tön suunnittelussa. Väestömäärän kasvu ja keskittyminen keskuksiin lisää elinkeinoelämän kiinnos-
tusta kuntaan: etenkin elinvoimaiset keskustat tarjoavat elinkeinoelämälle toimintamahdollisuuksia. 
Kunnan on syytä varautua kuluvalla vuosikymmenellä liikennehankkeiden nykyistä suurempaan ra-
hoittamiseen. Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys osana yleiskaavoitusta korostuu. 
 
Kunnan on pyrittävä priorisoimaan oman maan kaavoittamista. Kokemus on osoittanut, että ns. 
maanomistajakaavoitus on hidasta mm. haasteellisten sopimusneuvottelujen takia. Kunnan omistuk-
sessa olevaa kaavoitettavaa maata on enää vain noin kymmenen vuoden tarpeisiin ja siksi kunnan 
on tehostettava maanhankintaansa turvatakseen mm. pientalotuotannolle asetetut tavoitteet pitkällä 
aikavälillä. Myös yritystoiminnan tarpeisiin kehitettäviä alueita on kunnalla vähän.  
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Laaditaan Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan, kaavoituksen linjausten sekä kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisia alueellisia osayleiskaavoja kunnan kokonaisvaltaisen kehi-
tyksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.  

 Toteutetaan kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka 
tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. 

 Kehitetään osana yhdyskuntatekniikan paikkatietohanketta kaavatietojen tarjoamista sähköi-
senä palveluna. Hanke jatkuu vuonna 2015. Uudistuksen ansiosta asiakas voi itsenäisesti 
hakea tarvitsemaansa tietoa kunnan kotisivuilta.  

 Käynnistetään vuonna 2015 Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden 
soveltaminen käytäntöön toimialalla ja asiakaspalvelussa. 
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 Pannaan vuonna 2015 vireille Hulevesistrategian laatiminen yhteistyössä vesihuoltolaitoksen 
ja kunnallistekniikkapalvelujen kanssa. Päätökset hulevesistrategiasta tehdään lautakuntata-
solla. 

 Vuoden 2015 aikana tehdään selvitys kesäasuntojen ympärivuotisiksi asunnoiksi muuntami-
sen mahdollisuuksista. 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot. 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

MAL-aiesopimuksen toteuttaminen 
 asuntotuotannon vuositavoite 30 000 k-m2 

(asemakaavoitus) 
 asemakaavoituksen sijoittuminen MAL- ja 

MASU-kohdealueille (asemakaavoitus) 
 yleiskaavoituksen asuntotuotanto 

 
Seudullinen yhteistyö  
 MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyt-

tösuunnitelma (MASU)  
 MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikenne-

järjestelmäsuunnittelu ja HSL:n hankkeet 
 KUUMA-yhteistyö: mahdolliset kehittämis-

hankkeet 
 Maakuntakaavoitus 

Toteutumisen seuranta (AK, AO, AP, k-m2, toteu-
tumisaste asetetusta tavoitteesta)  
 
 
 
 
 
 
Raportointi osallistumisesta seudulliseen yhteis-
työhön  
 

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne sekä väestön 
hyvä elämä. 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Maankäytön kehityskuvan ja kaavoituksen linja-
usten toteutuminen keskuksissa ja kehittämisvyö-
hykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehdotukset) 
 
Asemakaavojen sijoittuminen kehityskuvassa 
osoitetulle maankäytön kehittämisen painopiste-
alueille. 
 
Asemakaavavaranto 

 
 
 
Toteutumisen seuranta, asemakaavojen asumi-
sen ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen kehitys-
kuvan painopistealueille (k-m2) 
 
Toteutumisen seuranta ja asemakaavojen kaa-
vavaranto (k-m2, määrän seuranta) 

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne 

Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2014 Mittari/Seurantatapa 

Muu suunnittelu 
 laaditut yleissuunnitelmat (kunnallistek-

niikka, hulevedet jne.) 
 laaditut liikenteeseen liittyvät suunnitelmat 

ja selvitykset (melu, tärinä, liikenteenohja-
us, katujen ja pysäköintialueiden yleis-
suunnittelu jne.) 

 muut mahdolliset selvitykset 

Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdollinen lyhyt kuva-
us hankkeesta 
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Tontti- ja paikkatietopalvelut 
 
Taloussuunnitelma 2014–2016 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Väestötietojärjestelmässä (VTJ) on otettu käyttöön pysyvä rakennustunnus syksyllä 2014. Väestöre-
kisterikeskus on esittänyt, että väestötietojärjestelmään tallennettavien rakennustietojen ylläpitovas-
tuu siirtyisi kunnille, eli kunta saisi VTJ:n ylläpitorajapinnan. VTJ:n muutokset edellyttävät kunnan 
paikkatieto- ja rekisteriohjelmistojen päivittämistä vuosien 2014 - 2015 aikana, jotta väestötiedot py-
syvät ajantasaisina kunnan järjestelmissä. Ohjelmistojen päivitys toteutetaan ja kustannukset jae-
taan yhteistyössä väestötietoja hyödyntävien toimialojen kanssa. 
 
EU:n INSPIRE-direktiivin vaatima paikkatietojen yhteiskäyttöön liittyvä kansallinen lainsäädäntö on 
tullut voimaan v. 2009. Laki edellyttää uusien paikkatietoaineistojen olevan sähköisten palvelujen pii-
rissä v. 2012 - 2015 ja kaikkien paikkatietoaineistojen v. 2016 - 2019. Tämä edellyttää kunnan paik-
katietoaineistojen ja -järjestelmän kehittämistä. 
 
Kunta on sitoutunut vuonna 2012 solmitun MAL-aiesopimuksen mukaisiin asuntotuotantotavoitteisiin, 
jotka ohjaavat osaltaan kunnan tontinluovutusta. Vuonna 2015 mahdollisesti voimaan tuleva Helsin-
gin seudun kuntien ja valtiovallan välinen uusi MAL-sopimus sopimuskaudelle 2016 - 2019 vaikutta-
nee jatkossa em. tavoitteisiin. 
 
Sisäiset muutokset  
Kunnantalon asiakaspalvelun monistamotoiminta on siirretty vuonna 2014 osaksi tontti- ja paikkatie-
topalvelujen karttakopiolaitoksen toimintaa.  
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 
 

 Luovutetaan asuntotontteja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Tonttien luovutuksessa 
huomioidaan Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen voimassaolevan MAL-
aiesopimuksen sekä mahdollisen tulevan MAL-sopimuksen mukaiset asuntotuotantotavoit-
teet. Tonttien markkinointia tehostetaan. 

 Valmistellaan operatiivinen maanhankintaohjelma. Sekä maanhankintaohjelman avulla että 
muilla keinoin edistetään yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan raakamaan hankintaa. Maan 
hankinta kohdennetaan ensisijaisesti kunnan keskivyöhykkeelle. 

 Kehitetään paikkatietojärjestelmää sekä -aineistoja edelleen eri toimialojen helposti käyttöön-
otettavaksi suunnittelun sekä päätöksen teon tueksi.  

 Lisätään paikkatietoaineistojen ja tietojen jakamista kunnan internetkarttapalvelussa sekä 
www-sivuilla. Kunnan internetkarttapalveluun kehitetään yhteistyössä rakennuskannan ja yh-
dyskuntatekniikan kunnossapitopalvelujen kanssa mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopoh-
jaiseen palautteeseen. 
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Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit  

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Kunnan käytössä olevaa paikkatietojärjestelmää 
sekä kunnan internetsivuilla olevaa julkista kart-
takäyttöliittymää kehitetään edelleen.  
Vuonna 2015 internetkarttapalveluun päivitetään 
ilmakuvat, opaskartta ja kaavatiedot sekä kunnan 
myynnissä olevat tontit. Lisäksi lisätään mahdolli-
suus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palaut-
teeseen. 
 
Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 
 
Viranomaismittausten (rakennuksen paikan ja 
korkeusaseman merkinnän sekä sijaintikatsel-
muksen suorittamisen) kustannukset sekä tulot 
ovat tasapainossa. Vuonna 2015 viranomaismit-
tauksista syntyviä kustannuksia verrataan mitta-
uksista saataviin tuloihin. Tavoitteena on saada 
kustannukset ja tulot tasapainoon miettimällä töi-
den suorittamistapoja sekä tarkistamalla taksoja. 
 

Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittari/ Seurantatapa 
 
Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet 
 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta. 

Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Kunta myy tai vuokraa tontteja talousarvion ta-
voitteiden mukaisesti.  
Vuonna 2015 luovutetaan 50 omakotitonttia. 
 
Vuonna 2015 luovutetaan 3-5 rivi- ja kerrostalo- 
tonttia. Osa tonteista varataan ARA-
asuntotuotantoon. 
 

Luovutettujen omakotitonttien määrä, kpl 
 
Muiden luovutettujen asuntotonttien määrä, kpl,  
 
Luovutettujen ARA-rahoitteeseen tuotantoon luo-
vutettujen tonttien määrä, kpl 
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Joukkoliikenne                                    
  

 
 
 
Tehtävä käsittää Helsingin Seudun Liikenne kuntayhtymän (HSL) maksuosuudet sekä liityntäpysä-
köinnin menot.  
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirk-
konummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää 
toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. 
 
Ulkoiset muutokset 
HSL:n järjestämä joukkoliikenne alkoi Kirkkonummella syysliikenteen alusta 2014. 
 
Sisäiset muutokset  
Joukkoliikenteen palvelutason parannus kasvattaa joukkoliikenteen kustannuksia. Joukkoliikennettä 
hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa. Joukkoliikenteen lisääntynyt käyttö edel-
lyttää riittäviä investointeja joukkoliikenteen infran kehittämiseen (mm. pysäkit, katokset ja kevyen lii-
kenteen yhteydet pysäkeille). 
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Kunta vaikuttaa joukkoliikenteen palvelutasoon, mutta HSL:n suunnittelee ja järjestää Kirk-
konummen joukkoliikenteen. 

 Joukkoliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja joukkoliikenne 
huomioidaan maankäytön suunnittelussa. 
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Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Väestön hyvä elämä 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Joukkoliikenteen palvelutaso 
 asiakkaille tarjotaan laadukkaat, kustannus-

tehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikenne-
palvelut 

 joukkoliikenne hyödynnetään kunnan lakisää-
teisissä henkilökuljetuksissa 

 
Kuntaosuuden kehitys 
 kunnan joukkoliikenteen subventioaste saa 

olla enintään 50 %  
 

Kunta antaa vuosittain lausunnon HSL:n toiminta-
ja taloussuunnitelmasta (TTS). 
Tilannekuvaus. 
 
Joukkoliikenteen käyttö: matkakorttien määrä ja 
nousujen määrä (lkm). 
 
Kuntaosuuden kehitys: kunnan subventioaste (%) 
ja subventio euroa/asukas. 
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 Rakennus- ja ympäristölautakunta       
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 668 206 682 564 684 000 752 762 767 951
Toimintamenot -1 170 417 -1 196 413 -1 224 383 -1 272 632 -1 293 495
Toimintakate -502 211 -513 849 -540 383 -519 870 -525 544
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -31 -31 -32 -33 -33

Suunnitelmapoistot -27 875 0 0 0 0

Tilikauden tulos -502 211 -513 849 -540 383 -519 870 -525 544

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 14 14 1 0 0
- osa-aikaiset 1 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
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Valvonta- ja viranomaistehtävät  
 
Viranomaistoiminnan tulosalue käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä lisäksi eräitä 
muita kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tulosalue on uudistettu 2009 alusta kunnan tilaaman selvityk-
sen perusteella. Tulosalue on jaettu tulosyksiköihin 2014, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 
tulosyksiköt. 
 
Rakennusvalvonta 
Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön 
sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua palveluajatuk-
sen 2006 mukaisesti: päätös tai -esitys rakennuslupa-asioissa 2 kk hakemusten täydennys-, korjaa-
mis- tai kuulemisaikaa lukuun ottamatta. Lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi rakennusvalvon-
ta käsittelee suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemukset. 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 668 206 682 564 684 000 752 762 767 951
Toimintamenot -1 170 417 -1 196 413 -1 224 383 -1 272 632 -1 293 495
Toimintakate -502 211 -513 849 -540 383 -519 870 -525 544
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -31 -31 -32 -33 -33

Suunnitelmapoistot -27 875 0 0 0 0

Tilikauden tulos -502 211 -513 849 -540 383 -519 870 -525 544

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 14 14 1 0 0
- osa-aikaiset 1 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
 
Nykyisen lainsäädännön edellyttämän toiminnan turvaaminen edellyttää uusien henkilöiden palk-
kaamista hyvissä ajoin ennen henkilöiden siirtymistä vanhuuseläkkeelle. Tehtäväjärjestelyjen ja teh-
täväkuvausten muutoksia tutkitaan eläkkeelle jäämisen tai muiden henkilömuutosten yhteydessä.  
 
VALVONTA- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT           
Tunnusluvut / Valvonta- ja viranomaistehtävät TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 
Rakennusvalvonta           
Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 456/451 350 350 380 380 
Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 67060 65000 65000 65000 65000 
Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja 
suunnittelutarveratkaisut, lkm 98/85 90 90 85 85 
          

 Ympäristönsuojelu         
 Viranhaltijapäätökset, kpl     70 70 70 

Käsitellyt vapautukset vesi- ja viemäriverkostoon liit-
tymisestä, kpl  6 20 20 20 20 
Käsitellyt ympäristö- ja maa-ainesluvat      15 15 15 
          

 Ympäristöterveydenhuolto         
 Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 173 125 130 130 130 
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Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Rakennusvalvonta 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
Talouden näkymät ovat haasteena toiminnalle.  Liikenneväylien parantaminen lisää edelleen raken-
tamispainetta myös hajarakentamisalueella, jolloin neuvonnan ja ohjauksen tarve kasvaa entises-
tään. Lisääntyvään palvelukysyntään ei ole vastattavissa nykyresurssein. 
 
Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien henkilöresurssien lisäksi paikkatiedon 
helppoa saatavuutta. Riittävä ja osaava henkilöstö jaksaa vastata asiakkaan tarpeet huomioivan tur-
vallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä energiatehokkaan rakentamisen vaatimuksiin. Rakentamisen 
muuttuessa yhä vaativammaksi ja rakentamista koskevien määräysten jatkuvasti kehittyessä raken-
nusvalvonta on uusien haasteiden edessä. Siltä edellytetään yhä laajempaa ja monipuolisempaa 
asiantuntemusta. Lisäksi rakennusvalvontatoimen tulee olla ennakoitavaa, tasapuolista ja riippuma-
tonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytyk-
set puuttua ajoissa. 
 
Ulkoiset muutokset 
Rakenneuudistus velvoittaa kuntia luomaan edellytyksiä uudentyyppiselle yhteistyötarkasteluille yli 
kuntarajojen, jotta saavutettaisiin vahvempia ja toimivampia yksiköitä sekä mahdollisuuksia tarjota 
asukkaille ja yrityksille ympärivuotiset asiantuntijapalvelut lakisääteisiä viranomaistehtäviä laajem-
min.  
 
Rakentamista koskevat määräykset muuttuvat koko ajan. Valtio on siirtänyt kunnille jatkuvasti viran-
omaistehtäviä entistä laajemmin keventämättä vanhoja tehtäviä. Ministeriön säädösmuutokset ovat 
entisestään laajentaneet luvanvaraisia asioita, mikä lisää lupatarvetta. Lupien vaikeusaste on kasva-
nut. Tiedostavat asiakkaat osaavat vaatia erityisosaamista. Rakentaminen on muuttunut entistä mo-
nimutkaisemmaksi ja vaativammaksi, mikä haastaa niin rakentajien kuin viranomaisten osaamisen.  
 
Energiamääräysten mukainen kokonaisenergiatarkastelu, korjausrakentamisen muuttuminen laa-
jemmin luvanvaraiseksi, kantavien rakenteiden uudet suunnittelukäytännöt, rakennustuoteasetus, 
eurokoodit ja standardit sekä kosteus- ja homeohjelma vaativat myös rakennusvalvonnalta uutta eri-
tyisosaamista, samoin verotukseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus. 
 
Rakennusvalvontojen yhteisen valtakunnallisen palvelusuosituksen tai laatujärjestelmän avulla voi-
taisiin määritellä ja yhtenäistää käytäntöjä seudullisesti. 
Kiristynyt kilpailu ja pula ammattityövoimasta rakentamisen noususuhdanteessa kohdistunevat epä-
kelpoihin valintoihin rakennusmateriaaleissa ja toteutuksessa. 
 
Sisäiset muutokset  
Rakennusvalvonnasta on siirretty investointipalveluihin 25 % henkilöresurssi, rakennustöiden valvo-
ja, joka on aiemmin suorittanut lähes kaikki rakennekatselmukset vastaten 55 henkilötyöpäivää. 
Vuonna 2014 eläkkeelle on jäänyt kaksi henkilöä. Pitkään kunnassa toimineiden eläkkeelle siirtyvien 
henkilöiden tehtävien oppiminen ja tietämyksen siirtäminen olisi edellyttänyt vakanssien limittämistä 
toiminnan sujuvuuden, osaamisen siirtämisen ja perehdytyksen onnistumisen kannalta. Uusi henki-
löstö oli käytettävissä vasta kun edelliset olivat siirtyneet pois, jolloin perehdytys ei onnistunut par-
haalla tavalla.   
 
Yhteistyön kehittämistä yhdyskuntatekniikan toimialalla jatketaan. Yhteys maankäytön suunnitteluun 
ja kaavoitukseen säilytetään kiinteänä SUTO-arviointia hyödyntäen. Toimialan paikkatietoprojekti 
edistää keskeisen paikkatietopohjaisen aineiston saatavuutta ja laajempaa käytettävyyttä. 
 
Neuvonnan ja ohjauksen tehostamiseksi ja asiakasodotusten täyttämiseksi pyritään mahdollisuuksi-
en mukaan ennakoivaan lupaneuvontaan ja lupatarpeen selvittämiseen yhdessä muiden viranomais-
tahojen kanssa. Näin keskeiset ratkaisut saadaan selville riittävän ajoissa turhien suunnittelukustan-
nusten välttämiseksi asianosaisten myötävaikutuksella. Lupahakemukseen tarvittavia lähtötietoja ja 
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neuvontaa tarjotaan vaikuttavuudeltaan tehokkaasti oikea-aikaisesti, jotta hankkeeseen ryhtyvä voi 
toteuttaa oman huolehtimisvelvollisuutensa täysimääräisesti asiantuntijoidensa avulla. 
 
Rakennusvalvonnan sähköistä käyttöarkistoprojektia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti, 
perinteisen olemassa olevan arkistoidun paperiaineiston digitointi arkistokelvollisella laadulla on aloi-
tettu ostopalveluna 2012 (investoinnit, muut pitkävaikutteiset menot) koekäyttöön.  Tällä luodaan ai-
kanaan edellytykset sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymi-
sen varmistamiselle. 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Rakennusvalvonnan viranomaiskatselmukset toimitetaan viivytyksettä. Rakennustyön aikai-
sen valvonnan viranomaisille kuuluvien katselmusten ja rakentajan asiantuntijoille kuuluvien, 
lupapäätöksessä määrättyjen tarkastusten vastuita selkeytetään edelleen aloituskokouskäy-
täntönä. Toiminnan palvelevuusnäkökulman tavoitteena on vastata kasvavaan asiakaskysyn-
tään periaatteena turvallinen, terveellinen ja viihtyisä rakentaminen. Lupapiste.fi –palvelu voi-
daan käynnistää mikäli tarvittava resurssi on saatavissa. Sähköisen asioinnin odotukset li-
säävät kysyntää rakentamisen suunnittelussa tarvittavien tietojen tarjoamista sähköisesti saa-
taville.  

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Rakennusvalvonnan ohjeet on päivitetty sää-
dösmuutoksia vastaavasti 

raportointi osavuosikatsauksissa 

 
 
Ympäristönsuojelu 
 
Ympäristönsuojelu hoitaa ympäristönsuojelun lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja edistämistehtäviä, mil-
lä ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön luonnontaloudellisesti kestävää 
käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja 
kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä.    
 
Ulkoiset muutokset 
Valtion ympäristöhallinnossa ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ympäristönsuoje-
luyksikön tehtäväkenttään ja tehtävien hoitamiseen.   
 
Ympäristönsuojeluyksikkö on mukana kehittämässä kunnan yhteistyötä KUUMA-kuntien, naapuri-
kuntien ja Helsingin seudun kuntien kanssa.  
 
Elinkeinotoimintojen vilkastuminen lisää mm. ympäristönsuojelussa käsiteltäviä lupia ja ilmoituksia.  
 
Valtakunnallisten sähköisen asioinnin palveluiden käyttöönotto parantaa ympäristönsuojeluyksikön 
palveluita.  
 
Hyväksyttävät maakuntakaavat vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtävien sisältöratkaisuihin.  
 
Sisäiset muutokset 
Ympäristönsuojelu on mukana kehittämässä yhdyskuntatekniikan toimialan yksiköiden välistä yhteis-
työtä ja toimialan asiakaspalvelua. Karttapalveluiden ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen hyödyt-
tää ympäristönsuojelun toimintojen ja palveluiden kehittämistä.  
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Kunnassa hyväksytyt kaavat ja toimenpiderajoitukset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtävien sisäl-
töratkaisuihin ja lupamäärään.   
 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelmaa kehitetään niin, että valvontakohteita koskevat tiedot saadaan 
kattavammin ohjelmaan ja tiedonkulku yksikössä paranee.   
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Ympäristön tilaa selvitetään ja siitä tiedotetaan mm. ympäristönsuojelun verkkosivuilla ja ve-
sientila.fi – sivuilla.   

 Lupakäsittelyiden ja valvonnan toimintatapoja kehitetään tuloksellisemmiksi ja asiakaslähtöi-
semmiksi. 

 Palvelun laadun parantamiseksi, sähköisen asioinnin jalkauttamiseksi sekä henkilöresurssi-
tarpeen vuoksi palkataan määräaikainen neuvontainsinööri toukokuuhun 2017 saakka. 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Ympäristönsuojelumääräykset on päivitetty.   raportointi osavuosikatsauksissa 

  

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 
 
Luontotietokantoja on päivitetty. 

Mittari/Seurantatapa 
 
raportointi osavuosikatsauksissa 

  
 
 
Terveysvalvonta 
 
Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä 2008 alkaen. Es-
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. 
Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että 
jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö.  
 
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kirkkonummen kunnan maksuosuus muodostuu talousarvion 
mukaisesti keskimääräisen asukasmäärän perusteella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  109 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
 
 Palvelutuotannon lautakunta 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 31 416 503 31 697 462 33 882 477 34 612 775 34 575 727
Toimintamenot -33 339 427 -34 390 854 -35 554 216 -35 403 350 -35 658 003
Toimintakate -1 922 924 -2 693 392 -1 671 739 -790 575 -1 082 276
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -887 -903 -923 -908 -902

Suunnitelmapoistot -11 958 350 0 0 0 0

Tilikauden tulos -13 881 274 -2 693 392 -1 671 739 -790 575 -1 082 276

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 107 177 1 1 1
- osa-aikaiset 17 20 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 22 31 -1 0 0  
 
 
Yhtenä yhdyskuntatekniikan toimialan vuoden 2015 kärkihankkeena vuonna jatketaan edellisvuonna 
aloitettua rakennusten käytön tehostamista, mihin liittyy kunnan teettämän palveluverkkoselvityksen 
selvityksen tulosten hyödyntäminen. Lisäksi toimiala kehittää aktiivisesti asiakaspalvelua, kunnan 
merkittävien julkisten alueiden kunnossapitoa sekä sisäistä ja ulkoista viestintää.  
 
Palvelutuotannon lautakunnan talousarvion käyttötalousosa on jaettu neljään tehtävään: tekniset 
tuotantopalvelut sis. hallintopalvelut, palo- ja pelastuspalvelut, ruokapalvelut sekä vesihuoltolaitos. 
Palvelutuotannon tavoitteena on asiakkaiden kasvavan palvelutarpeen tyydyttäminen, tuotantotapo-
jen kehittäminen, oman kilpailukyvyn parantaminen ja kustannustietoisuuden sekä asiakastyytyväi-
syyden lisääminen. Tavoitteet liittyvät palvelustrategian kaikkiin näkökulmiin ja erityisesti päämääriin 
”väestön hyvä elämä”, ”tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö”, ”kuntaorgani-
saation ja työyhteisön toimivuus”, ”asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut” sekä ”tehokkaat palvelu-
jen järjestämistavat ja toimivat prosessit”. Tavoitteet saavutetaan kehittämällä nykyistä sisäistä 
kumppanuusperiaatteeseen perustuvaa tilaaja-tuottajamallia sekä järjestämällä käyttäjäpalavereita 
asiakassuhteiden parantamiseksi, jossa toimialojen välinen yhteistyö on avainasemassa. Lisäksi 
tehdään säännöllisesti asiakaskyselyjä. 
 
Lähtökohtana on, että toimintojen suunnittelussa ja tuottamisessa säilytetään riittävä oma henkilö-
kunta, jolloin palveluiden ohjaus on kunnalla. Ostopalvelujen määrä lisätään hallitusti ja harkiten ja 
henkilöstön ikärakenne huomioiden. 
 
Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt sekä rakennuskannan että 
kunnossapidettävien alueiden määrää. Niukkojen resurssien takia on jouduttu tinkimään kunnossa-
pidon laatutasosta, mikä kasvattaa rakennusten ja rakenteiden korjausvelkaa. Ilmiöstä on viime ai-
koina ollut havaittavissa Finnsbackan käyttökieltoon määrätyn päiväkodin kaltaisia hyvin ikäviä ja 
kalliita esimerkkejä. Korjausvelan kasvun katkaiseminen on keskeinen toimialan tavoite, joka edellyt-
tää tähän toimintaan suunnattavia taloudellisia lisäresursseja.  
 
Taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi on ryhdytty etsimään normaalin säästämisen ulkopuo-
lelta erilaisia lisärahoitustapoja sekä tapoja käytettyä rahaa vastaan saatavan hyödyn kasvattami-
seksi. Tässä asiayhteydessä yhdyskuntatekniikan toimiala aikoo aloittaa kuntaa hyödyttävän EU-
rahoituksen saannin keinojen ja kohteiden selvittämisen. Samalla toimiala esittää niin sanotun kol-
mannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi talkooavustusten nimellä tunnetun mää-
rärahan määrän kaksinkertaistamista 80 000 euroon. Tästä summasta on varattu 20 000 euron 
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avustusmääräraha nuorisoseurantalojen peruskorjauksia varten. Avustus myönnetään pitkän aikavä-
lin korjaussuunnitelman perusteella. Kolmannen sektorin aktiivisuuden hyödyntämistä yleisemminkin 
sekä mm. kunnan Toimarin kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen. 
 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden lisäämi-
nen 

Vuoden 2015 asiakaskyselyn arvosanan saavut-
taminen kerran vuodessa tehtävällä sähköisellä 
asiakaskyselyllä.  

 
Kuntatekniikan ja talonrakennuksen investointien vaikuttavuuden parantamiseksi yhdyskuntateknii-
kan toimiala esittää, että jatkossa pidettäisiin 1-2 vuoden mittaisia teemakausia, joiden aikana paino-
tetaan erikseen sovittavia investoinnin kohderyhmiä – yleisesti edistettäviä hankkeita kuitenkaan 
unohtamatta. Vuoden 2015 teemoiksi esitetään kuntatekniikan puolella liikenneturvallisuutta paran-
tavia hankkeita ja talonrakennuksen puolella eri tavoin huonokuntoisten (merkittävät sisäilmaongel-
mat, rakennevauriot jne.) rakennusten peruskorjaamista tai korvaamista uusilla.   
 
Investointiosan merkittävimmät suunnittelukaudella valmistuvat tai osittain valmistuvat talonraken-
nushankkeet ovat Keskustan terveyskeskus, Keskustan suomenkielinen koulu, Sjökullan oppimis-
keskuksen laajennus ja peruskorjaus, Finnsbackan päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti ja Kantvi-
kin päiväkodin vanhan osan purku ja saneeraus sekä laajennus. Suurten talonrakennushankkeiden 
eli Keskustan terveyskeskuksen ja Keskustan suomenkielisen koulun rahoituksen vaihtoehtoiset 
mallit selvitetään kyseisten projektien suunnittelun yhteydessä.  
 
Vuoden 2015 aikana toteutettavana hankkeena on suunniteltu tehtäväksi myös vanhan kunnantalon 
ilmanvaihdon rakennustöitä ja rakennusteknisiä töitä. Korjausten tekeminen on perusteltua, koska 
tällä hetkellä käyttämättömän rakennuksen hyödyntäminen kunnostustöiden jälkeen maksaa varsin 
nopeasti itsensä takaisin säästyneinä vuokrakuluina. Ennen korjaustoimenpiteitä selvitetään raken-
nuksen tuleva käyttö.  
 
Kunnallistekniikan suurimmat hankkeet ovat Kirkkonummen keskustan, Masalan, Laajakallion, Inki-
länportin, Jokiniityn, Vesitorninmäen, Prikinrannan ja Sarvvikin alueiden kunnallistekniikan rakenta-
minen. Jokiniityn, Vesitorninmäen, Laajakallion, Inkilänportin, Prikinrannan, Masalan alueen sekä 
Sarvvikin alueiden rakentamiseen saadaan maankäyttösopimuskorvauksia. Pohjois-Kirkkonummelle 
tehdään metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pieniksi kustannustehokkaiksi hankkeiksi eli KUHA-
hankkeiksi kutsuttuina projekteina kevyen liikenteen väyliä. Tämä tapahtuu yhteistyössä ELY-
keskuksen kanssa 50/50-kustannusjaolla. Nämä hankkeet ovat investointisuunnitelmassa. Muut kuin 
investointisuunitelmassa olevat KUHA-hankkeet tuodaan valtuuston päätettäviksi. Yksityiskohtana 
mainittakoon, että kunnan itse kokonaan kustantamien pienten, liikenneturvallisuutta parantavien 
hankkeiden määrärahaa esitetään kaksinkertaistettavaksi 75 000 eurosta 150 000 euroon. 
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Tekniset tuotantopalvelut 
 
 eurot 19.11.2014 Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 19 671 884 19 239 402 20 821 865 21 002 756 21 389 842
Toimintamenot -21 912 149 -22 443 909 -23 213 893 -22 884 962 -23 331 313
Toimintakate -2 240 264 -3 204 507 -2 392 028 -1 882 206 -1 941 471
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -583 -589 -602 -587 -590

Suunnitelmapoistot -10 197 469 0 0 0 0

Tilikauden tulos -12 437 733 -3 204 507 -2 392 028 -1 882 206 -1 941 471

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 95 88 0 1 1
- osa-aikaiset 17 16 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 2 21 0 0 0  
 
 
Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut
Rakennusten ylläpito
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 080 162 812 163 684 166 864 166 864
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 821 15 177 15 417 15 417 15 417
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 940 7 940 7 900 7 900 7 900

185 929 187 001 190 181 190 181
Muu palvelutoiminta
Siivottava pinta-ala 117 400 114 000 121 200 121 200 120 304

Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut
Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut
Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) 84 134 164 194 194
Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) 58 55 60 64 64
Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) 194 207 213 213 219
Päällystetyt kadut, km (31.12.) 99 107 109 109 112
Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) 96 96 96 96 96
Katuvalojen määrä, kpl 7 650 7 500 7650 7680 7940

 
Hallinto 
 
Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä huolehtien yhteisistä 
kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallintoyk-
sikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytyksiä toimialan tuloksel-
liselle toiminnalle. 
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan    
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Ulkoiset muutokset 
Toimialan henkilöresurssit ovat taloudellisesta tilanteesta ja tehdyistä säästötoimenpiteistä johtuen 
niukat.      
 
Sisäiset muutokset 
Konsernihallinnon säästötoimenpiteiden ja toimintojen uudelleenorganisoinnin vuoksi vuona 2014 
tehdyt henkilöstön siirrot (keskitetty kirjaamo) aiheuttavat haasteita hallintopalvelujen tuottamisessa.  
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet toimialalla    
 

 ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä asiakaspalvelun laadun parantaminen mm. pa-
lautejärjestelmän avulla 

 työturvallisuus 
 sähköisen asioinnin kehittäminen 

 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Asiakaspalvelun parantaminen: Koko toimialaa 
koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tar-
peiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, vies-
tinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoi-
te: keskiarvo 3,5 tai suurempi. (vuonna 2014 
keskiarvo oli 3,44 asteikolla 1-5). 
 
 

Kerran vuodessa pääasiassa sähköisesti tehtävä 
kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen 
kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomak-
keella. 
 
 
 
 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö  

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari / Seurantatapa 

Ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät 
turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä hyvin 
johdetussa organisaatiossa. 
 
Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuu-
desta huolehditaan siten, että työntekijät kokevat 
työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee 
heidän elämänhallintaansa  
 
 
Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 
Toimialan viestinnän kokonaisvaltainen tehosta-
minen, viestintäsuunnitelman laatiminen  

Kehityskeskustelut pidetty toimialan kaikkien 
työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälo-
mia, viimeistään syksyllä 2015 
 
Työyksiköt pitävät työpaikkakokouksensa sään-
nöllisin väliajoin; asian tarkistaminen toimialan 
johtoryhmässä. 
Toteutumisesta raportoidaan työterveyshuollon 
raporttien ja osavuosikatsausten yhteydessä se-
kä työtyytyväisyyskyselyssä. 
 
 
Raportointi osavuosikatsausten yhteydessä. 
Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt toi-
menpiteet. 
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Investointipalvelut 
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Euroopan ja Suomen epävarman taloustilanteen arvioidaan aiheuttavan talonrakennus- ja infra-
hankkeiden investointirakentamisen volyymin hidastumista. Em. tekijät hillinnevät investointien hin-
nankorotuspaineita ja saattavat jopa kääntää hinnat laskuun. Rakennuskustannukset ovat kohon-
neet 0,8 % vuoden 2014 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. 
 
Sisäiset muutokset  
Kuntatekniikan ja talotekniikan organisaatioiden yhdistämisen myötä ja töiden osittainen uudelleen-
järjestäminen seurauksena pyritään kasvattamaan toiminnan tehokkuutta. Lisäksi vastuualueiden 
yhteistyötä sekä keskinäisiä sisäisiä palavereita lisäämällä parannetaan tiedonkulkua toimialan sisäl-
lä. 
 
Talousarvio 2015 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnit-
telun ohjaus 

Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään to-
teutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikus-
tannukset ja selvitykset kirjataan suunnitteluko-
kouspöytäkirjoihin 

 
 
Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut 
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Asuntojen, toimitilojen ja palvelujen tarve lisääntyy väestönkasvun myötä. 
 
Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,3 % vuoden 
2014 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta. Energian kokonaishin-
nat laskivat 2,0 % viime vuoden tasosta lämpimän loppuvuoden ansiosta. Rakennuskustannusin-
deksi nousi 0,8 % kesäkuussa vuoden takaisesta, työpanos + 0,6 % ja tarvikepanos + 0,6 %.  
 
Sisäiset muutokset 
Ylläpidettävä kiinteistömassa kasvaa suunnittelukauden 2015 – 2017 aikana mikäli investointiohjel-
massa nyt esitetyt hankkeet toteutuvat. Voimassa olevan hankesuunnitelman ja investointiohjelman 
mukaan ylläpidettävä kerrosala kasvaisi n. 5 % seuraavan suunnittelukauden aikana. Nyt esitetyssä 
vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon Finnsbackan päiväkodin käyttöön 
hankittavien siirtokelpoisten väistötilojen kustannusvaikutusta ylläpitomenoihin. Siirtokelpoiset väistö-
tilat ovat pinta alaltaan yhteensä n. 900 k-m2 ja niiden vuokra- ja ylläpitokustannukset ovat yhteensä 
n. 270.000 € / vuosi.  
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Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden aikana tapah-
tuvat muutokset (tiedossa olevat ): 
 

2015  
 Finnsbackan päiväkodin korvaava rakennus, lisäys n. 1000 k-m2 ( vaikutus v. 2016 ). 
 Finnsbackan päiväkodin tilapäiset väistötilat, lisäys n. 900 k-m2. 
 Masalan koulu, vanhojen rakennusten purku, vähennys n. 1 028 k-m2. 
 Terveyskeskuksen uudisrakennus, hankesuunnitelman tarkistus. 

  
2016 

 Masalan koulun uuden liikuntasalin ja keittiön valmistuminen, lisäys n. 1 500 k- m2 
 Sepänkannaksen päiväkoti, lisäys n. 1 000 k-m2. 
 Sjökullan oppimiskeskus, laajennus ja peruskorjaus, lisäys n. 1 100 k-m2. 
 Kantvik päiväkodin vanhan rakennuksen purku, vähennys n. 420 k-m2 

   
2017 

 Kantvikin päiväkodin laajennus sekä vanhan osan purku, lisäys n. 1000 k-m2. 
 
Yleisen kustannustason noususta ja ylläpidettävän rakennuskannan lisäyksestä johtuen kiinteistöjen 
vuokra- ja ylläpitomäärärahojen tarve lisääntyy. Lisäksi olemassa olevien rakennusten peruskorjaus-
tarve lisääntyy, mikä osaltaan myös lisää määrärahan tarvetta. Tilahallinnolle on laadittu vuosille  
2015 - 2019 päivitetty rakennuskannan korjausohjelma, jonka tarkoituksena on vaikuttaa kunnan ra-
kennusten korjausvelan määrää vähentävästi. Ohjelman mukaan rakennusten korjausasteen arvioitu 
käyttötalouden määrärahan tarve on seuraava: 
 

2015: n. 2 800 000 € 
2016: n. 2 900 000 € 
2017: n. 3 200 000 € 
2018: n. 3 300 000 € 
2019: n. 3 500 000 € 
Yht.: n. 15 700 000 euron edestä korjaustoimenpiteitä suunnittelukauden aikana. 

 
Talousarvio 2015 
Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen on esitetty yhteensä n. 2,8 milj. euroa rakennusten korjaamis-
ta varten. Osamääräraha on arviolta n. 50 % laskennallisista poistoista, joten korjausvelan arvioi-
daan kasvavan määrärahojen lisäyksestä huolimatta. A1, A2 ja B-rakennusten korjausvelan selvit-
täminen suoritettiin (tilattu) vuonna 2014. Talousarvioehdotuksessa on esitetty 40 000 euron määrä-
raha energiakulutuksen seurantaohjelman hankkimista varten, sekä toimenpiteisiin energiakulutuk-
sen vähentämiseksi. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa kunnan omistamien 
A1, A2 ja B -luokkiin kuuluvien rakennusten vanhentuneiden kuntoarvioiden ja kuntoselvitysten päi-
vittämiseksi rakennuskannan tulevien peruskorjaustarpeiden selvittämiseksi. Kuntoarvioiden ja kun-
toselvitykset arvioidaan kestävän vielä n. 2 vuotta. Talousarvioehdotuksessa on myös joustavuuden 
mahdollistamiseksi jätetty kohdistamatta 340 000 euroa. 
 
Vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioehdotuksessa esitetään mm. seuraavat korjaushankkeet, 
jotka arvioidaan maksavan yli 100 000 euroa: 

 Kiinteistöjen kuntoarvioiden / kuntoselvitysten jatkaminen 
 Kirkkonummen työkeskus, sisäpuolisia kunnostustöitä 
 Kirkkonummen perhekoti, Impivaarantie, sekä ulko- että sisäpuolisia kunnostustöitä 
 Kirkonkylän koulukeskus, sisäpuolisia kunnostustöitä sekä ilmanvaihtokorjauksia. 
 Ravalsin museoalue, vesikatteiden uusimista sekä PTS-ohjelman laatiminen. 
 Kyrkslätt svenska skolcentrum, sisäpuolisia kunnostustöitä sekä ilmanvaihtokorjauksia. 
 Piennarkujan asukaspuiston huoltorakennus, vesikatteen uusiminen. 
 Veikkolan koulu, vesikatteen uusiminen sekä liikuntasalin lattian uusiminen. 
 Veikkolan sivukirjaston kuntotutkimus (60 000 euroa) 
 Nedergårdin kesäsiirtola, lattiapinnoitteiden uusiminen ja kosteiden tilojen kunnostus.  



  115 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

 
Korjaus- ja ylläpitopalvelut tuotetaan sekä ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen että omana työnä suo-
ritettuna suhteessa 75 % / 25 %. 
 
Sisäiset vuokrat veloitetaan omakustannushintaan.  
 
Tilahallinnon palveluiden kehittämisen painopistealueet 
 

  Yhteistyössä tontti- ja paikkatietopalvelujen kanssa kehitetään kunnan internetkarttapalveluun 
mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palautteeseen. 

  Kehitetään / selvitetään mahdollisuutta ottaa sähköinen työnohjausjärjestelmä käyttöön ra-
kennuskannan kunnossapitopalveluissa. Järjestelmä liittyy samaan palvelujen parantamisen 
ja toiminnan tehostamisen kokonaisuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjestelmä. 

  Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen 
 Omaisuuden arvon turvaaminen 
 Energiatalouden kehittäminen 
 Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen 
 Rakennuskannan PTS -kiinteistökatselmukset ja kuntoarvioiden päivitysten jatkaminen todel-

lisen korjaustarpeen selvittämiseksi. 
 
Siivouspalvelut 
 
Siivouspalvelut -yksikkö vastaa siivouksesta kunnan sisäisten peruspalvelujen ja asiakkaiden toi-
minnan mukaan. Tavoitteena oleva puhtaustaso on laadultaan siisti ja/tai puhdas.  
Siivouspalvelu on kilpailukykyinen, arvostettu ja kustannustehokas. Kunnan sisäiset siivousmaksut 
veloitetaan omakustannushintaan huomioiden ja arvottaen kiinteistöjen puhdistus, ylläpito ja pit-
käikäisyys. 
 
Yksikössä on neljä kustannuspaikkaa tai aluetta. Osa palvelusta on ulkoistettu vertailun takia tai 
koska toimitilat sijaitsevat erillään kunnan palvelukeskittymistä tai muodostuvan työajan haasteelli-
suuden vuoksi. Vuonna 2015 siivouspalveluista täydentävänä ostopalveluna tuotetaan 41,7 % ja 
omana palveluna 58,3 %. 
  
Siivouspalvelua kehitetään jatkuvasti, henkilökunta on ammattitaitoinen, sitoutunut, motivoitunut ja 
hyvinvoiva. Yksikön hankinnat ovat ympäristöystävällisiä ja pitkäkestoisiin elinkaariin tähtääviä. 
Yksikössä huomioidaan tulevat muutokset rakennuskannassa. Teemme asiantuntijoina yhteistyötä 
uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelutiimien ja hankeryhmien kanssa.  
 
Siivouskustannukset 2015 ovat 2,24 €/kk/m2 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Toimitilojen tehokas käyttö: 
Opetuskäyttöön olevat rakennukset: 11 –12 h-m2 
/ oppilas 
Päiväkodit: 10 - 11 h-m2 / lapsi 
( Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin ) 

Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran 
vuodessa 
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Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon 
turvaaminen : 
Kiinteistöjen ylläpito: 4,88 € / k-m2 / kk 
(2014 = 4,80 € / k-m2 / kk) 
Kiinteistöjen korjaukset: 1,26 € / k-m2 / kk 
( Vuonna 2014 = 1,24 € / k-m2 / kk) 
Siivous: 2,24 €/kk/m2 
(vuonna 2014 = 2,29 €/m2/kk) 

Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien 
kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. 
Seuranta osavuotiskatsauksissa sekä vuoden 
2015 tilinpäätöksessä. 
 
 
 
Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 
 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Energiatehokkuuden parantaminen ja energiate-
hokkuussopimuksen toimintasuunnitelman täy-
täntöönpano: 
 
Kokonaistavoite 2001-2016:  säästöprosentti 9 
 

Energiakatselmukset ja energiasäästöinvestoin-
tien toteuttaminen hankkeiden suunnitteluvai-
heessa. 
 
Toteutumista raportoidaan osavuotiskatsauksissa 
ja tilinpäätöksessä.  

 
 
Varikkotoiminta 
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Jerikonmäen varikko toimii kunnallistekniikan, vesilaitoksen sekä tilahallinnon kenttähenkilöstön ko-
koontumis-, ruokailu- ja sosiaalitilana sekä ulkopuolisten toimittajien tavaroiden ja materiaalien vas-
taanottopisteenä. Varikolla toimivat myös konekeskuksen pienkonevuokraus, pienkonehuolto ja kul-
jetuspalvelut. Varikon tulot koostuvat pääosin sisäisesti perittävistä konevuokrista ja kuljetusmak-
suista. 
  
Varikon sisäiset vuokratulot ovat pienenemässä. Kehitys saattaa johtua siitä, että ulkopuolisten toi-
mijoiden ja urakoitsijoiden käyttö on kasvanut jolloin koneiden ja laitteiden vuokraustarve on vähen-
tynyt. Varikon tulokseen vaikuttavat myös vanhenevan konekannan edellyttämät korjaukset. 
 
Sisäiset muutokset 
Kunnan ulkopuolinen osa-aikainen toimija suorittaa konekannan huollon ja korjauksen.  
 
Talousarvio 2015 
Vanhentuneiden sekä rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden uusimiseen on vuosittain varattava noin 
20 000 euroa. Sisäiset kone- ja laitevuokrat veloitetaan omakustannushintaan. 
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Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut 
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella vuoteen 
2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. Asennustyö jatkuu vuonna 2015. Määrärahat on esitetty investoin-
tiosassa. 
 
Sääolosuhteet ovat vaikuttaneet huomattavasti kunnossapitopalvelujen talvikunnossapidon määrä-
rahojen riittävyyteen. Säänvaihteluista riippuva määrärahatarve on vaikea ennustaa. 
 
Sisäiset muutokset  
Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alu-
eiden määrää. Kunnossapitomäärärahojen riittävyydessä on ollut haasteita, minkä vuoksi jatkossa 
on varauduttava, että vanhemmilla alueilla rakenteet alkavat rikkoutua. Näiden kohteiden kunnosta-
minen edellyttää tulevina vuosina lisäinvestointeja. Yhdyskuntatekniikan toimiala selvittää mahdolli-
suudet talonrakennuspuolella laaditun kaltaisen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman tekemiseksi.  
 
Alueurakointia jatketaan Kt-51 eteläpuolisella alueella. Alueurakointia on myös tarkoitus kilpailuttaa 
Sarvik, Sundet ja Masalan alueella. Alueurakoinnin kilpailutusta ja sopimuksia kehitetään edelleen. 
 
Kunnossapidon tason nostoa kuntakeskuksen alueella jatketaan keskustan imagon myönteiseen 
suuntaan kehittämiseksi. Tarvittaessa kunnossapidon tasoa vastaavasti lasketaan muilla alueilla ko-
konaiskustannusten pitämiseksi tasapainossa.  
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Kunnossapitopalvelujen uuden organisaation toiminta on vakiintunut. Uusia yhteistyömuo-
toja kehitetään edelleen vastaamaan organisaatiomuutostavoitteiden mukaisiksi. 

 Yhteistyössä tontti- ja paikkatietopalvelujen kehitetään kunnan internetkarttapalveluun 
mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palautteeseen 

 Kehitetään / selvitetään mahdollisuutta ottaa sähköinen työnohjausjärjestelmä käyttöön 
yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalveluissa. Järjestelmä liittyy samaan palvelujen pa-
rantamisen ja toiminnan tehostamisen kokonaisuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjes-
telmä 

 
Talkoomääräraha 
Lähivirkistysalueiden ylläpidon talousarvioehdotukseen on sisällytetty 80 000 euron talkoomäärära-
ha. Määräraha esitetään seuraaville kohderyhmille: 
 
Ympäristön parantamiseen 
Vesien suojeluun 
Nuoriseuratalojen peruskorjaukseen 
Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi 
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Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Hyvä ilmanlaatu Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä  
Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu 

 
Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 
 
Metsänhoitotyöt/Metsästrategian mukaisesti 

Mittari/Seurantatapa 
Suoritettu seuraavat metsänhoitotyöt: 
26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 
10 ha lähivirkistysmetsien hoito 

  

Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituk-
sen mukaisesti 

Liikuntatoimen suorittama arviointi 

Tavoite 4 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto 30 % kohteista tallennettu 
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Palo- ja pelastustoimi 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 0 0 0 0 0
Toimintamenot -2 591 731 -2 575 965 -2 627 624 -2 667 500 -2 707 500
Toimintakate 0 0 0 0 0
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -69 -68 -68 -68 -69

Suunnitelmapoistot 12 310 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 0 0 0 0 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0  
 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Tunnusluvut / Palo- ja pelastustoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/v 731 750 750 750 750
Rakennuspalot, kpl/v 15 10 10 10 10
Rakennuspalovaara, kpl/v 18 20 20 20 20
Liikenneonnettomuudet, kpl/v 85 100 100 100 100

 
Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun.  
 
Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslain (468/2001) § 13 mukaan alu-
een pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitet-
tävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pe-
lastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnan-
valtuusto on kokouksessaan 11.11.2013 § 145 antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoi-
men vuosien 2014–2017 palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen 
kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopi-
muspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin 
osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. 
 
Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjes-
telmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. 
 
Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi tehdään ylimää-
räisiä palotarkastuksia, jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. 
 
Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen 
että kuntien valmiutta toimia normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 
 
Ennaltaehkäisevästä paloturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan 
kanssa. 
 
VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 18.000 euron avustusmääräraha. Avustus 
myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perus-
teella. 
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Ruokapalveluyksikkö 
 

 
 
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ
Tunnusluvut / Ruokapalveluyksikkö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 124 421 1 102 790 1 120 372 1 125 263 1 128 000
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 654 706 717 741 856 750 860 000 865 000
Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 162 900 190 000 64 210 65 000 65 800
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 110 451 74 830 74 850 75 300 76 000
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 69 790 32 000 28 260 30 000 35 000
Tuotettuja aterioita, palvelutalo 67 189 38 200 36 000 37 000 38 000
Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 14 14 14 14 14  
 
Ruokapalveluyksikkö hoitaa koko kunnan ruokapalveluja toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Yksi-
köiden edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalveluyksikkö laskuttaa muita 
yksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on 
organisoitu kuuteen aluetuotantokeittiöön, joista yksi on kilpailutettu ja sitä hoitaa ulkopuolinen yritys.  
 
Teemme asiantuntijoina yhteistyötä uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnitelmien ja hanke-
ryhmien kanssa. 
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. 
 
Elintarvikkeiden hintojen muutos on ollut nousujohteista ja jatkuu edelleen samalla tavalla. Vuoden 
2014 aikana elintarvikkeiden hinta on noussut n. 5 %. 
 
Uudet valtakunnalliset ravitsemussuositukset julkaistiin keväällä 2014. Suositukset on tarkoitettu 
käytettäväksi ruokapalveluiden suunnittelussa ja toiminnan ohjaamisessa. Niillä vaikutetaan kansa-
laisten terveyteen. Ruokalista ja elintarkehankinnat suunnitellaan ravitsemussuosituksien mukaan. 
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Sisäiset muutokset  
Kirkkoharjun koulu sai valtakunnallisen ensimmäisen kouluruokadiplomin 2013.  Tavoitteena on jat-
kossakin käyttää välineenä kouluruokadiplomin mukaisia hyviä käytänteitä, viedä niitä jokaiseen yk-
sikköön sekä saada näihin yksiköihin kouluruokadiplomit.  
 
Vuoden 2013 aikana päivitetyt, valtakunnallista allergiaohjelmaa tukevat ohjeet ovat vähentäneet eri-
tyisruokavalioiden tarvetta. Toimenpiteen tarkoituksena on monipuolistaa lasten ruokavaliota pois-
tamalla turhat välttämisruokavaliot.  Allergiaohjelman mukaisessa järjestelyssä ollaan edelleen aktii-
visia. 
 
Laitoshoitoruokailun ruokapalvelua kehitetään edelleen potilaiden eri energia ja ravinnontarve-
tasolaskelmien kautta. Energiatasolaskelmien havainnollistamiseksi ruokapalvelut on laatinut ateri-
oista yksilöinnit ja tarkat kuvaukset.  
 
Päivähoidon ruokapalvelu järjestettiin uudelleen (Kh 22.4.2014 § 150) ja päätöksen perusteella kun-
nan päiväkotien ruokahuolto siirtyi kokonaisuudessaan 1.8.2014 sivistystoimen toimialalta yhdyskun-
tatekniikan toimialalle. Järjestelyn yhteydessä siirtyi 17 päivähoidon jakelukeittiöiden ravitsemistyön-
tekijää vakansseineen yhdyskuntatekniikan toimialalle ruokapalveluyksikköön. Lisäksi ruokapalvelu-
yksikköön jyvitettiin pienten päivähoidon yksiköiden työntekijöiden osalle 13 työtuntia päivää kohden. 
Ruokapalvelut maksavat palkan niiden tuntien osalta. 
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Ruokapalveluiden laatutason säilyttäminen nykytasolla laatukäsikirjaan nojautuen ja ruoka-
palvelun ympäristösuunnitelmaa noudattaen 

 Henkilöstön työhyvinvointi tavoitteena sitoutunut ja osaava henkilöstö 
 Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien välillä mene-

telmänä käyttäjäpalavereja, ruokapalvelun aluepalaverit ja toimipaikkakäynnit 
 Ostopalvelujen seuranta ja valvonta 
 Kouluruokadiplomin reunaehtojen mukainen toiminta eri toimipaikoissa 
 Potilaiden energiatasojen hallinnan kehittäminen laitoshoidon toimipaikoissa 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 
70 % mukaan ruoka on hyvää/erinomaista tai 
kohtalaista 

Asiakaskysely 

 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä 
 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 
 2,49 €/suorite (v. 2014: 2,40 €/suorite) 

Tuotetut ateriat/määrärahan käytön toteutuminen  
käyttösuunnitelman mukaan 
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Vesihuoltolaitos 
 
Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitok-
sen toiminta-alueella sekä toimittaa veden Kirkkonummella sijaitseville vesiosuuskunnille ja vastaan-
ottaa näiden jätevedet. 
 
 eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio           Taloussuunnitelma

2013 2014 2015 2016 2017
Toimintatulot 5 887 222 6 719 000 7 083 560 7 345 490 7 742 800
Toimintamenot -4 086 850 -4 309 337 -4 063 413 -4 464 217 -4 552 567
Toimintakate 1 800 372 2 409 663 3 020 147 2 881 273 3 190 233
Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525
Menot euroa/asukas -109 -113 -105 -114 -115

Suunnitelmapoistot -1 773 191 0 0 0 0

Tilikauden tulos 1 800 372 2 409 663 3 020 147 2 881 273 3 190 233

Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille
- kokoaikaiset 6 6 1 1 0
- osa-aikaiset 0 0 0 0 0
- vakanssittomat 0 0 0 0 0
- tuntipalkkaiset 10 10 -1 0 0  
 
 
VESIHUOLTOLAITOS
Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 610 3 860 4 060 4 190 4 350
- vuoden aikana liittyneet 82 140 145 160 160
Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 1 877 520 2 043 000 2 077 000 2 081 000 2 087 000
- siitä ostoveden osuus, m3 1 042 289 1 060 000 1 080 000 1 145 000 1 159 960
Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 440 490 1 541 000 1 577 000 1 593 000 1 639 000
Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 254 522 2 833 000 2 930 000 2 946 000 3 004 920
Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 435 878 1 743 000 1 838 000 1 854 000 1 891 080  
 
Taloussuunnitelma 2015–2017 
 
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan 
 
Ulkoiset muutokset 
 
Ostopalveluiden ja materiaalien kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. 
 
Siuntion kunta tulee ohjaamaan jätevedet Kirkkonummen kunnan jätevesiviemäriverkoston kautta 
Espoon Suomenojan puhdistamolle täysimääräisesti vuonna 2015. Siuntion arvioitu jätevesimäärä 
on noin 200 000 m3/vuosi. Tästä syntyneet kustannukset katetaan Siuntion kunnan maksamalla 
käyttömaksulla. 
 
Sisäiset muutokset  
Suunnitelmakauden haasteena ovat toiminnan nopea kasvu ja suuret investoinnit. Kunnallistekniikan 
kiivas rakentaminen jatkuu suunnitelmakaudella ja samalla on vastattava verkostojen saneeraus- ja 
kapasiteetinlisäystarpeisiin. Kasvu ja suuret investointitarpeet luovat paineita niin taloudelle kuin 
henkilöresurssien riittävyydelle. Toiminnassa toteutetaan 2014 päivitettyä vesihuollon kehittämis-
suunnitelmaa. Tulevaan vesihuoltoverkoston saneeraustarpeeseen sekä verkoston vuotovesien sel-
vittämiseen valmistaudutaan vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmalla. 
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Toiminnan volyymit kasvavat merkittävästi suunnitelmakaudella. Talousveden myynnin arvioidaan 
kasvavan noin 1 – 2 % vuodessa. Tämä riippuu uusien kaava-alueiden rakentamisen aikataulusta. 
Vuonna 2017 Kirkkonummen arvioidaan ostavan tarvitsemastaan vedestään noin 47 % HSY:ltä ja 9 
% Suomen Sokerilta. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen HSY:n verkoston kautta puhdistet-
tavaksi. 
 
Suunnitelmakautena taksakorotusten on suunniteltu noudattavan yleistä kustannuskehitystä. Veden 
ja jäteveden käyttömaksuja sekä perusmaksuja on suunniteltu korotettavan 3 % vuonna 2014. Liit-
tymismaksuja on suunniteltu korotettavan 5 %. Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset 
vaihtelut ja eritahtisuus saattavat edellyttää suunnitelmakaudella lainanottoa. Tarvetta lainalle seura-
taan osavuosikatsausten yhteydessä. 
 
Talousarvio 2015 
 
Palveluiden kehittämisen painopistealueet 

 Verkostojen laajennukseen ja määrälliseen kasvuun varaudutaan. 
 Verkoston ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnossapidolla ja korjausin-

vestointitarpeisiin ryhdytään vastaamaan suunnitelmallisesti. 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
Sitoutunut ja osaava henkilöstö /  Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Vesihuoltoverkoston tulevaan saneeraustarpee-
seen valmistautuminen ja verkoston hallinnan pa-
rantaminen 
 
 

Vesihuoltolaitoksen teettämän vesihuoltoverkos-
ton tutkimus- ja saneerausohjelman käyttöönotto 
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Eerikinkartanon johtokunta                                 
 

 
 
 
Taloussuunnitelma 2015-2017 
 
2015   

 Navalan päärakennus lähiympäristön kunnostus, 9 000 euroa 
 Navala, punaisen huvilan julkisivukorjaus sekä vesikaton kunnostus / uusiminen, 73 000 eu-

roa  
 Eerikinkartanon  päärakennus: 

o Piharakennusten lukitusten yhtenäistäminen, 1 000 euroa 
o Juhlatilan laajennuksen suunnittelu, 23 000 euroa 
o Alueopastetaulun pystyttäminen, 4 000 euroa 
o Vesikaton kuntotutkimus ja kunnostus, 9 760 euroa 

 Perhetukikeskus, asuinrakennus. Julkisivujen kunnostus ja maapinnan korjaus, 75 000 euroa 
 Navettarakennus. Vesikaton korjaussuunnittelu, 17 000 euroa 
 Kuntotutkimuksia ja PTS, yhteensä 5 500 euroa 

 
2016 

 Päärakennus, juhlasalin muutostyöt vuonna 2015 tehtyjen suunnitelmien mukaan, 250 000 
euroa 

 Leipurintupa, rakennuksen kunnostus, 35 000 euroa 
 Kuntokartoituksia ja PTS, yhteensä 11 000 euroa. 

 
2017 

 Navettarakennuksen vesikaton korjaus, 225 000 euroa. 
 
 
Ulkoiset muutokset 
 
Eerikinkartanon vuonna 2013 aloitettu selvitysprojekti kartanon toiminnallisista ja taloudellisista kehit-
tämismahdollisuuksista tuottaa muutoksia päärakennuksen käyttöön. Selvitysprojekti valmistui vuon-
na 2014. Yksi kehittämisprojekti on Eerikinkartanon juhlasalin käytön tehostaminen. Tehostaminen 
edellyttää mm. että päärakennuksessa sijaitsevat kaksi asuinhuoneistoa poistetaan käytöstä ja liite-
tään juhlatilaan (rakennuksen käyttötarkoituksen muutos) jotta päärakennus paremmin palvelisi juh-
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lakäyttöjä. Talousarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa vuonna 2015 suunnitelmien laatimista 
varten sekä vuonna 2016 hankkeen toteuttamiseksi.   
                                                                                                                                                                           
Talousarvio 2015 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta 

Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

n. 70 % aktiivikäytössä olevista rakennuksista on 
kuntoselvitetty niiden korjaustarpeen selvittämi-
seksi (krsm2). 

Todetaan tehtyjen kuntoselvitysten prosentuaali-
nen määrä osavuotiskatsauksissa ja tilinpäätök-
sessä. 
 
 

 
 
Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä  
 Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta 

Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/Seurantatapa 

Eerikinkartanon rakennusten peruskorjaukset 
 

Todetaan vuosittain tilinpäätöksessä 
 

 
 
C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varojen käyttö 
 
Toimielimen mahdollinen negatiivinen toimintakate katetaan von Wahlbergin rahaston varoilla (ra-
haston säännöt § 4 mom. 3). 
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TULOSLASKELMA (kunta ja vesihuoltolaitos) 
sisältää sisäiset erät

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot:
Myyntitulot 20 219 809 21 138 555 22 277 172 22 900 580 22 589 396
Maksutulot 11 035 327 11 171 966 11 616 669 11 563 760 11 672 409
Tuet ja avustukset 4 898 550 3 988 531 3 884 318 4 076 608 4 082 039
Vuokrat 16 224 202 15 744 348 16 517 668 16 512 997 16 815 091
Muut toimintatulot 858 261 724 220 565 664 567 402 568 767
Toimintatulot yhteensä 53 236 149 52 767 620 54 861 491 55 621 347 55 727 702
muutos % -0,9 4,0 1,4 0,2

Toimintamenot:
Palkat ja palkkiot -75 425 304 -72 620 355 -74 796 746 -75 817 219 -76 985 278
Muut henkilöstömenot -21 711 517 -22 746 512 -22 543 687 -23 811 190 -24 178 031
Palvelujen ostot -98 454 193 -98 865 676 -101 591 789 -103 929 003 -106 884 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 441 396 -11 961 395 -13 195 266 -13 513 263 -13 848 540
Avustukset -17 694 215 -16 788 965 -17 116 397 -16 335 343 -16 472 042
Vuokrat -17 265 386 -17 386 820 -18 131 955 -17 234 491 -17 318 950
Muut toimintamenot -585 281 -447 084 -994 569 -1 053 600 -1 041 314
Toimintamenot yhteensä -243 577 293 -240 816 807 -248 370 409 -251 694 109 -256 728 871
muutos % -1,1 3,1 1,3 2,0
€/asukas 31.12. 6 388 6 240 6 362 6 375 6 432

Toimintakate -190 341 144 -188 049 187 -193 508 918 -196 072 762 -201 001 169
muutos % -1,2 2,9 1,3 2,5

Verotulot 171 133 163 176 759 000 181 350 608 186 339 000 192 847 000
Valtionosuudet 23 251 394 21 948 000 21 500 000 22 000 000 22 000 000

Rahoitustulot ja -menot:
Korkotulot 195 332 300 000 350 000 300 000 300 000
Muut rahoitustulot 447 875 370 000 450 000 400 000 400 000
Korkomenot -2 105 118 -3 024 000 -2 000 000 -1 700 000 -1 400 000
Muut rahoitusmenot -119 255 -31 200 -100 000 -100 000 -100 000
Vuosikate I 2 462 248 8 272 613 8 041 690 11 166 238 13 045 831

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000
Maankäyttösopimuskorvaukset 2 411 558 2 570 000 1 932 000 851 000 1 774 000
Vuosikate II 6 929 862 13 342 613 12 173 690 13 617 238 16 419 831
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmapoistot -13 552 478 -16 000 000 -14 500 000 -15 000 000 -16 000 000
Arvonalentumiset
Satunnaiset tulot ja menot
Satunnaiset tulot 800 000
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos -6 622 616 -2 657 387 -1 526 310 -1 382 762 419 831
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 27 019
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 140741
Tilikauden yli-/alijäämä -6 454 857 -2 657 387 -1 526 310 -1 382 762 419 831

Tuloslaskelma
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TULOSLASKELMA (kunta ilman vesihuoltolaitosta) 
sisältää sisäiset erät (ei eliminoitu kunnan ja veden välisiä eriä)

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot:
Myyntitulot 14 248 608 14 419 555 15 193 612 15 555 090 14 846 596
Maksutulot 11 035 327 11 171 966 11 616 669 11 563 760 11 672 409
Tuet ja avustukset 4 898 550 3 988 531 3 884 318 4 076 608 4 082 039
Vuokrat 16 224 202 15 744 348 16 517 668 16 512 997 16 815 091
Muut toimintatulot 848 010 724 220 565 664 567 402 568 767
Toimintatulot yhteensä 47 254 698 46 048 620 47 777 931 48 275 857 47 984 902
muutos % -2,6 3,8 1,0 -0,6

Toimintamenot:
Palkat ja palkkiot -74 647 210 -71 912 896 -74 066 144 -75 058 114 -76 210 990
Muut henkilöstömenot -21 530 954 -22 509 515 -22 337 316 -23 561 880 -23 924 668
Palvelujen ostot -96 663 749 -96 916 000 -99 790 115 -101 902 911 -104 818 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 186 541 -10 668 195 -11 984 795 -12 167 821 -12 476 189
Avustukset -17 694 215 -16 788 965 -17 116 397 -16 335 343 -16 472 042
Vuokrat -17 265 386 -17 386 820 -18 131 955 -17 234 491 -17 318 950
Muut toimintamenot -502 386 -325 079 -880 274 -969 332 -955 364
Toimintamenot yhteensä -239 490 441 -236 507 470 -244 306 996 -247 229 892 -252 176 304
muutos % -1,2 3,3 1,2 2,0
€/asukas 31.12. 6 280 6 129 6 258 6 262 6 318

Toimintakate -192 235 743 -190 458 850 -196 529 065 -198 954 035 -204 191 402
muutos %

Verotulot 171 133 163 176 759 000 181 350 608 186 339 000 192 847 000
Valtionosuudet 23 251 394 21 948 000 21 500 000 22 000 000 22 000 000

Rahoitustulot ja -menot:
Korkotulot 195 332 300 000 350 000 300 000 300 000
Muut rahoitustulot 447 875 370 000 450 000 400 000 400 000
Korkomenot -2 032 995 -2 879 443 -1 787 856 -1 457 664 -1 130 000
Muut rahoitusmenot -104 244 -16 189 -84 989 -84 989 -84 989
Vuosikate I 654 782 6 022 518 5 248 698 8 542 312 10 140 609

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000
Maankäyttösopimuskorvaukset 2 411 558 2 355 000 1 195 000 508 000 895 000
Vuosikate II 5 122 397 10 877 518 8 643 698 10 650 312 12 635 609
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmapoistot -11 779 287 -13 257 937 -11 340 853 -11 506 192 -12 300 000
Arvonalentumiset
Satunnaiset tulot ja menot
Satunnaiset tulot 800 000
Satunnaiset menot

Tilikauden tulos -6 656 890 -2 380 419 -1 897 155 -855 880 335 609

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 140 741 0 0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä -6 516 149 -2 380 419 -1 897 155 -855 880 335 609

Tuloslaskelma
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TULOSLASKELMAOSA 
 

Tuloslaskelmaan summataan talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelma 
osoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomai-
suuden käytöstä aiheutuneiden menojen ei poistojen kattamiseen.  
 
Talousarvion tuloslaskelma sisältää myös kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliset rahoituserät. 
 
Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot: 
 
Toimintakate 
Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla 
ja valtionosuuksilla. 
 
Vuosikate I 
Vuosikate kertoo, paljonko talousarviovuoden verorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten 
ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Verorahoitus on tuloslaskelman verotulojen ja val-
tionosuuksien summa. 
 
Vuosikate II 
Rahoituslaskelmaan siirtyvä vuosikate II eli varsinainen omarahoituserä on vuosikate I lisättynä käyt-
töomaisuuden myyntivoitoilla ja maankäyttösopimuskorvauksilla. 
 
Tilikauden tulos 
Tilikauden tulos on tilikauden tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pää-
omaa. 

 
Alijäämän kattamisvelvollisuus (KuntaL § 65 mom. 3) 
 

Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, jos kunnan kuluvan vuoden (2014) taseen arvioidaan muodostu-
van alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kulu-
van vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. 
 
Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena 
suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. 
 
Jos kuluvan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, kunta voi tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Ta-
loussuunnitelman eri vuosien tuloksen summa ei kuitenkaan voi olla määrältään negatiivinen enempää 
kuin määrän, minkä kattamiseen kuluvan vuoden tasearvion mukaiset ylijäämäerät riittävät. 

 
Vuoden 2014 tasearvio 
Kunnan vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen 6,45 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä ja 
vuoden 2013 alijäämä vuoden 2013 taseessa olivat yhteensä 24,0 milj. euroa (2012: 30,5 milj. euroa, 
2011: 38,8 milj. euroa 2010: 28,4 milj. euroa). 
 
Elokuun lopun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2014 tulos on muodostumassa 
noin 2,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2014 tasearvion mukaiset ylijäämäerät olisivat näin ollen 
noin 26,7 milj. euroa.  Loppuvuodesta on kuitenkin tulossa suuria lainojen lyhennyksiä ja muita suuria 
menoeriä ja tuloksen odotetaan jäävän korkeintaan nollaan. 
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Taloussuunnitelman tuloslaskelma 

Keskeisin tavoite kunnan talouden hoidossa on säilyttää talouden tasapaino ja huolehtia siitä, että 
kunnan palvelutehtävän kustannusten kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvun tasoa. Kunnanvaltuusto 
tarkasti kuluvan vuoden kokouksessaan (16.6.2014) talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2012 – 
2016 ja seuraavat raja-arvot tarkistettiin talouden tasapainottamisohjelmaan vuosille 2015 - 2017: 
 Toimintakatteen kasvu saa vuosittain olla kuntatasolla enintään 2,0 %. Toimintakatteen jako toi-

mielimille tapahtuu kunnanhallituksen vuosittain vahvistamien talousarvion ja -suunnitelman reu-
naehtojen kautta valtuuston vahvistaman tasapainottamisohjelman puitteissa. 

 Vuosikate on vuosittain vähintään poistojen suuruinen 
 Kunnan lainakanta ei vuosien 2015 - 2017 aikana ylitä 100 milj. euroa eikä 2 700 euroa per asukas 
 Nettoinvestoinnit ovat vuositasolla maksimissaan 18 milj. euroa 
 Vuosina 2015 - 2017 taseen ylijäämä säilyy ennallaan tai vahvistuu 
 Omavaraisuusaste nousee talouden tasapainottamisohjelman vuosien 2015 – 2017 aikana yli 50 

%:n. Omavaraisuusaste vuonna 2009 oli 43,2 % ja 42,0 % vuonna 2010. (Tunnusluku ilmaisee 
kunnan vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja mahdollisuuksia selviytyä sitoumuksista pitkäl-
lä aikavälillä. Tunnusluvussa oma pääoma ja siihen rinnastettavat erät suhteutetaan taseen loppu-
summaan korjattuna saaduilla ennakoilla).  

 
Toimintakatteen kehitys 2015 – 2017 
 
(1 000 e) 2015 muutos-% 2016 muutos-% 2017 muutos-%
Toimintakate -193 509 2,9 -196 073 1,3 -201 001 2,5
Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) 202 851 2,1 208 339 2,7 214 847 3,1  
 
Vuoden 2015 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotus, toimintakate, on 192,6 milj. euroa ne-
gatiivinen. Toimintakate heikkenee 3,6 milj. euroa eli 2,4 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna.  
 
Vuosikatteen kehitys 2015 – 2017   
(1 000 e) 2015 muutos-% 2016 muutos-% 2017 muutos-%

Toimintakate -193 509 2,9 -196 073 1,3 -201 001 2,5
Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) 202 851 2,1 208 339 2,7 214 847 3,1
Rahoituserät, netto -1 300 -45,5 -1 100 -15,4 -800 -27,3
Vuosikate I 8 042 11 166 13 046

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 200 -12,0 1 600 -27,3 1 600 0,0
Maankäyttösopimuskorvaukset 1 932 -24,8 851 -56,0 1 774 108,5
Vuosikate II 12 174 13 617 16 420

Poistot -14 500 -15 000 -16 000

Tilikauden tulos -2 326 -1 383 420  
 

Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa seuraavat verotulot, valtionosuudet sekä rahoituserät (kor-
ko- ja rahoitustulot ja -menot). Näiden erien jälkeen syntyvä välitulos, vuosikate I, on talousarvio- ja 
taloussuunnitelmavuosina positiivinen eli verorahoituksesta jää jonkin verran investointimenojen kat-
tamiseksi. Vuosikate II eli varsinainen omarahoituserä ei riitä kattamaan poistoja talousarviovuonna 
mutta taloussuunnitelmavuosina riittää. 

 
TULOSLASKELMAOSAN MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 
VEROTULOT  
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€ TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Menot
Tulot 171 133 163 176 759 000 181 350 608 186 339 000 192 847 000
Netto 171 133 163 176 759 000 181 350 608 186 339 000 192 847 000  

 
Kunnan tulovero 
Talousarvion tuloveron tuottoarvio perustuu Kuntaliiton lokakuussa päivitettyyn verotulojen ennuste-
kehikkoon taloussuunnitteluvuosien osalta. Talousarviovuoden 2015 verotulot on arvioitu noin kol-
men prosentin vuosikasvulla. 

 
Kiinteistövero 
Kirkkonummen kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014: 

 yleinen kiinteistöveroprosentti      0.80 
 vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti  0.32 
 muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti  0.92 
 rakentamaton rakennuspaikka      3.00 

 
Talousarviovalmistelussa 2015 – 2017 on käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja: 
 yleinen kiinteistöveroprosentti      0.80 
 vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti  0.37 
 muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti   0.92 
 rakentamaton rakennuspaikka       3.00 

 
Vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentin alarajaa on nostettu ja on nyt 0,37 %. 
Kirkkonummen kunnan vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti on kuluvana 
vuonna 0,32. 

Taloussuunnitelman verotulot (1000 €)

2012 2013 2014 2015 2016 2016
TP TP TA TA TS TS

Kunnan tulovero 145 944 156 335 158 763 164 386 168 593 174 430
• muutos-% 2,7 7,1 3,8 3,5 2,6 3,5

tuloveroprosentti 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50

Yhteisövero-osuus 6 255 6 451 7 474 7 304 7 584 7 765
• muutos-% -39,4 3,1 15,7 -2,3 3,8 2,4

Kiinteistövero 7 213 8 356 9 079 9 662 10 162 10 652
• muutos-% 5,2 15,8 8,8 6,4 5,2 4,8

Yhteensä 159 413 171 142 175 316 181 351 186 339 192 847
• muutos-% 0,1 7,4 4,5 3,4 2,8 3,5  

 
VALTIONOSUUDET  
 

€ TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot           
Tulot 23 251 394 21 948 000 21 500 000 22 000 000 22 000 000 
Netto 23 251 394 21 948 000 21 500 000 22 000 000 22 000 000 
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Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavat yleinen osa, sosiaali- ja terveys-
palvelujen laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset 
kustannukset, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus ja verotuloihin perustuva tasaus.   
 
Verotulotasauksen vähennyksen jälkeen Kirkkonummen kunnan vuoden 2015 valtionosuuden määrä 
on ennakkotiedon mukaan 21,5 milj. euroa. Vuoden 2015 alustava verotulotasaus on laskettu vuoden 
2013 arvioiduilla verotiedoilla. Tasauksen laskentaperusteina ovat arviot laskennallisesta kunnallisve-
rosta ja maksettavasta kunnan yhteisövero-osuudesta. Laskennassa käytetään keskimääräistä tulovero-
prosenttia. Valtionosuusleikkausten Kirkkonummen kunnan verotulotasaus vuonna 2013 on 15,1 milj. 
euroa. Alustavan verotulotasauslaskelman mukaan kunnan verotulotasaus talousarviovuonna 2014 tu-
lee olemaan noin 15,1 miljoonaa euroa. 

 
KORKOTULOT  

 
€ TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot           
Tulot 195 332 300 000 350 000 300 000 300 000 
Netto 195 332 300 000 350 000 300 000 300 000 
 
Korkotulojen tuloarvio käsittää talletusten, sijoitusten ja antolainojen korot.  

 
MUUT RAHOITUSTULOT 
 

€ TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot           
Tulot 447 875 370 000 450 000 400 000 400 000 
Netto 447 875 370 000 450 000 400 000 400 000 

 
Muiden rahoitustulojen tuloarvio käsittää verotilitysten korot ja korotukset, perityt viivästyskorot sekä 
kuntayhtymien peruspääomasta maksetun koron. 

 
KORKOMENOT 
 

€ TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot -2 105 118 -3 024 000 -2 000 000 -1 700 000 -1 400 000 
Tulot           
Netto -2 105 118 -3 024 000 -2 000 000 -1 700 000 -1 400 000 
 
Korkomenojen määräraha käsittää pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot sekä kun-
nan kassavaroihin sisältyvistä rahastojen varoista suoritettavat korot.  

 
MUUT RAHOITUSMENOT 
 

€ TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot -119 255 -31 000 -100 000 -100 000 -100 000 
Tulot           
Netto -119 255 -31 000 -100 000 -100 000 -100 000 
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Muiden rahoitusmenojen määräraha käsittää muut lainojen hoitokustannukset kuin korot, verotilitys-
ten korot ja korotukset, viivästyskorot ja muut rahoitusmenot. 
 

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT 
 

€ TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot           
Tulot 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000 
Netto 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000 

 
Vuonna 2015 arvioidaan maanmyynnistä kertyvän voittoa yhteensä 1 600 000 euroa. Myyntivoitto 
otetaan huomioon tuloslaskelmaosassa. Myyntivoiton arvioidaan kertyvän tonttien myynnistä. 

 
MAANKÄYTTÖSOPIMUSKORVAUKSET 

 
€ TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 
Menot           
Tulot 2 411 558 2 570 000 1 932 000 851 000 1 774 000 
Netto 2 411 558 2 570 000 1 932 000 851 000 1 774 000 

 
Kunnanvaltuuston hyväksymien maankäyttösopimusten mukaisia korvauksia arvioidaan kertyvän 
suunnittelukaudella seuraavasti: 
 
Kunnan osuus (vesihuoltolaitoksen osuus lopussa)  

 
Liikenneväylät ja puistot
Sopimusalue 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019
Tolsan asemanseutu 144 000 138 000

Haapiorinteen asemakaava-alue 8 000 55 000 10 000

Sarvvikin asemakaava-alue 1 000 000

Kuusalanniityn asemakaava-alue 24 000 136 000

Inkilänportin asemakaava-alue 160 000 1 640 000 1520000

Tinanpuiston asemakaava-alue 43 440 126 700 126 700 72 400

Veikkolanpuro 2. vaihe 60 000 400 000 100000

Munkinniitty (Keskusta II) 100 000

Tolsanmäki 18 000 75 000

Länsi-Jorvas 36 000 160 000 160 000

Eteläinen Gesterby (Gesterby) 16 000 220 000 100000

Sarvvikinportti 60 000 485 000
Ves itorninmäki 128 000 48 000 160 000 720 000

Liikenneväylät ja puistot yhteensä 1 195 440         507 700            894 700            3 212 400         2 440 000         

Vesilaitoksen maankäyttösopimuskorvaukset 737 000            343 000            879 000            1 735 000         400 000            

Katu ja vesilaitos yhteensä 1 932 440    850 700       1 773 700    4 947 400    2 840 000     
 
 
 
 
 
 



TULOSLASKELMAOSA 134  
 
 
VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 
 

(ei eliminoitu kunnan ja veden Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma
sisäisiä eriä) 2013 2014 2015 2016 2017

Liikevaihto
• Myyntitulot 5 971 201 5 961 100 7 083 560 7 345 490 7 742 800
• Tuet ja avustukset
• Vuokrat
• Muut toimintatulot 10 251 215 000 876 000 891 000 1 494 000
Materiaalit ja palvelut
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 254 855 -1 287 167 -1 210 471 -1 345 442 -1 372 351
• Palvelujen ostot -1 790 444 -1 703 096 -1 801 674 -2 026 092 -2 066 615
Henkilöstömenot -958 656 -927 997 -936 973 -1 008 415 -1 027 651
Poistot ja arvonalentumiset -1 773 191 -2 742 063 -3 159 147 -3 493 808 -3 700 000
Liiketoiminnan muut kulut -82 895 -106 030 -114 295 -84 268 -85 950
Liikeylijäämä 121 410 -590 253 737 000 278 465 984 233
• muutos % -386,2 224,9 -62,2 253,4
• €/asukas 31.12. 3 -15 19 7 25

Rahoitustulot ja -menot
• Muut rahoitustuotot 0
• Kunnalle maksetut korkomenot -72 123 -144 557 -212 144 -242 336 -270 000
• Muille maksetut korkomenot 0
• Korvaus peruspääomasta -15 011 -15 011 -15 011 -15 011 -15 011
• Muut rahoituskulut 0

Tilikauden yli-/alijäämä 34 276 -749 821 509 845 21 118 699 222  
 
 
 
Vesihuoltolaitos on osa Kirkkonummen kunnan toimintaa. Se ei ole erillinen yhtiö eikä liikelaitos, vaan 
käsitellään kunnan kirjanpidossa taseyksikkönä. Talousarvion tuloslaskelmaosassa näytetään informatii-
visena vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma. Tuloslaskelma sisältää myös vesihuoltolaitoksen ja kunnan vä-
liset rahoituserät. Vesihuoltolaitoksen osuus maankäyttösopimuskorvauksista näkyy kohdassa muut toi-
mintatulot. Valtuusto vahvistaa vuosittain talousarvion vahvistamisen hyväksymisen yhteydessä perus-
pääomasta maksettavan koron suuruuden. Vuonna 2015 tämä korko on 5 % eli yhtä suuri kuin vuonna 
2014. 
 
 
Organisaatiomuutoksen vaikutus talousarviorakenteeseen 
 
1.1.2013 alkaen voimaan tulleesta organisaatiomuutoksesta johtuen vesihuoltolaitoksen asioista ei enää 
päätä Vesihuoltolaitoksen johtokunta, vaan Vesihuoltolaitoksen toiminta on palvelutuotannon lautakun-
nan yhtenä tehtävänä ja vesihuoltolaitoksen toimintakate on osa palvelutuotannon johtokunnan sitovaa 
toimintakatetta. 
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INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

ATK-OHJELMAT JA 
KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT
Menot 376 333 610 900 932 000 630 000 615 000
Tulot
Netto 376 333 610 900 932 000 630 000 615 000

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET 
MENOT
Menot 63 140 70 000 70 000 70 000 70 000
Tulot
Netto 63 140 70 000 70 000 70 000 70 000

MAA- JA VESIALUEET
Menot 403 096 150 000 150 000 150 000 150 000
Tulot 538 490 30 000 30 000 30 000 30 000
Netto 135 393 120 000 120 000 120 000 120 000
TALONRAKENTAMINEN
Menot 2 822 415 7 180 000 7 660 000 11 310 000 33 186 000
Tulot
Netto 2 822 415 7 180 000 7 660 000 11 310 000 33 186 000
LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT
Menot 5 827 529 8 220 000 7 855 134 15 692 420 16 176 500
Tulot
Netto 5 827 529 8 220 000 7 855 134 15 692 420 16 176 500

LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET
Menot 366 378 565 000 865 000 705 000 560 000
Tulot 37 450
Netto 328 928 565 000 865 000 705 000 560 000
MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA 
LAITTEET (YT)
Menot 502 415 100 000 107 000 107 000 107 000
Tulot
Netto 502 415 100 000 107 000 107 000 107 000

VESIHUOLTOLAITOKSEN 
KIINTEÄT RAKENTEET JA 
LAITTEET
Menot 2 817 202 4 650 000 3 215 000 4 010 000 5 305 000
Tulot 196 668 1 160 000 321 867 1 291 420 1 216 267
Netto 2 620 533 3 490 000 2 893 133 2 718 580 4 088 733

IRTAIMISTO
Menot 1 832 912 736 000 1 603 000 2 593 000 3 328 000
Tulot
Netto 1 832 912 736 000 1 603 000 2 593 000 3 328 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
Menot 15 021 420 22 281 900 22 457 134 35 267 420 59 497 500
Tulot 793 217 1 190 000 351 867 1 321 420 1 246 267

14 228 203 21 091 900 22 105 267 33 946 000 58 251 233  
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ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT                                                            
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

ATK-OHJELMAT JA 
KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT
Menot 376 333 610 900 932 000 630 000 615 000
Tulot
Netto 376 333 610 900 932 000 630 000 615 000  
 
Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu uudet atk-sovellutusten käyttöönottoprojektit ja yksittäis-
ten atk-ohjelmien hankinnat, joiden hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019.  
 

2015 2016 2017

ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT
Konsernihallinto (TEH)
Hankintasopimusten hallinta/Cloudia järjestelmän hankinta -25 000 -25 000
Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat -60 000
Talousohjelmistojen hankinta ja versiopäivitys -100 000
Asianhallintajärjestelmän päivitykset -60 000
Kunnantalon verkotus -40 000
Päiväkotien verkotukset -100 000
Kirjastojen verkotukset (Veikkola, Masala) -15 000
Konsernihallinto (TEH) yhteensä -400 000 -25 000

Perusturva (teht)
Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän 
kilpailutus ja hankinta (Apotti) -157 000 -450 000 -450 000
RAI-järjestelmän käyttöönotto ikäihmisten toimintakyvyn 
arvioinnissa -65 000
Kanta/Kansa-hankkeisiin liittyvät tai 
lainsäädäntömuutoksiin perustuvat muutokset toimialan -50 000 -50 000
Perusturva (teht) yhteensä -272 000 -500 000 -450 000

Sivistystoimen hallinto- ja toimistopalvelut (teh)
Tietotekniikan kehittäminen -30 000
Tilavarausjärjestelmä (mm. koulujen liikuntatilat) -30 000 -5 000
Sähköisen oppilashallinto-ohjelman täydentäminen -30 000 -30 000
Sähköiset yo-kirjoitukset (suomenkielinen koulutoimi) -75 000 -35 000 -150 000
Sähköiset yo-kirjoitukset (ruotsinkielinen koulutoimi) -15 000 -15 000
Sivistystoimen hallinto- ja toimistopalvelut (teh) 
yhteensä -180 000 -85 000 -150 000

YT Kehittämis- ja yhteiset hankinnat
Kehittämis-
 ja yhteiset hankinnat tietokoneohjelmien hankinta -50 000
Rakennusvalvonnan arkiston digitointi ja sähköiset palvelut -30 000 -20 000 -15 000
Kehittämis- ja yhteiset hankinnat yhteensä -80 000 -20 000 -15 000

Atk-ohjelmat ja käyttöönott määräraha yhteensä -932 000 -630 000 -615 000  
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MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
 

TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016  
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET 
MENOT
Menot 198 351 70 000 70 000 70 000 70 000
Tulot
Netto 198 351 70 000 70 000 70 000 70 000   
                                                           
Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät 
jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista 
aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019.  
 
Tehtävä (sitotuustaso)         Määräraha 
 
Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) 

 Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen    70 000 
 
Vuonna 2015 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja 
täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. 
 
Kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta 
tulee päivittää ja joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pistepilviaineistoa. Kirk-
konummen kunta osallistuu HSY:n  koko pääkaupunkiseudun kattavaan ortoilmakuvausprojektiin.  
 
Kirkkonummen opaskartta päivitetään kunnan internetkarttapalveluun ja painatetaan. Kunnan inter-
netkarttapalveluun lisätään karttapohjainen palautejärjestelmä, jolla kuntalaiset voivat antaa palau-
tetta yhdyskuntatekniikan toimialalle haluamastaan asiasta ja kohdentaa sen kartalle.  
 
 
 
MAA- JA VESIALUEET                                                            
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

MAA- JA VESIALUEET
Menot 403 096 150 000 150 000 150 000 150 000
Tulot 538 490 30 000 30 000 30 000 30 000
Netto 135 393 120 000 120 000 120 000 120 000  
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TALONRAKENTAMINEN 
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

TALONRAKENTAMINEN
Menot 2 822 415 7 180 000 7 660 000 11 310 000 33 186 000
Tulot
Netto 2 822 415 7 180 000 7 660 000 11 310 000 33 186 000  
 
Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion 
arvioidaan ylittävän 1 000 000 € ja joihin sovelletaan kunnanvaltuuston 4.2.2014 hyväksymää han-
keohjetta. Tätä pienemmät hankkeet toteutetaan toimialan tai tilahallinnon aloitteesta käyttötalouden 
määrärahalla. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019. Investointi-
suunnitelmaan on varattu alkavien hankkeiden tarveselvityksiä varten vuosille 2015–2019 yhteensä 
195 000 €. 
 
 
TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET 

 
PALVELUTUOTANNON KÄYTÖSSÄ 
 

Vanhan kunnantalon peruskorjaus 
Vanha kunnantalo on suhteellisenhyvässä kunnossa ja kannattaa siksi korjata kunnan 
yksiköiden käyttöön. Näin toimien voidaan mm. luopua merkittävästä määrästä kunnan 
ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. Kohteessa on suoritettava välttämättömiä ylläpitokorjauksia 
rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi kohteessa on tehtävä muutostöitä tilojen muuttami-
seksi monikäyttötiloiksi. Kohteen korjaus- ja muutoskustannuksia varten on varattu mää-
rärahaa vuodelle 2015 yhteensä 700 000 €. 
 

 
SIVISTYSTOIMI 
 

Pankkitalon muutokset lukion opetustiloiksi 
Kirkkotallintiellä ns. Pankkitalossa (kiinteistönumero 10101) tyhjillään olevia tiloja muute-
taan lukion opetustiloiksi. Hankkeelle on varattu määrärahaa 500 000 € vuodelle 2015. 

 
Winellska skolan ja Gesterbyn koulun teknisten tilojen peruskorjaus 
Winellska skolan teknisten opetustilojen peruskorjaus- ja muutostyöt valmistuvat syksyllä 
2014. Hankkeelle oli varattu määrärahaa 1 000 000 € vuodelle 2014. 

 
 
TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET 
 
PERUSTURVA 

 
Kirkkonummen terveyskeskus, Jokiniitty 
Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen han-
ketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Suunnittelutyö käynnistetään vuon-
na 2015, ja kohteen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2016. Hankkeelle on ta-
lousarviossa varattu määrärahaa 250 000 € vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmassa mää-
rärahaa hankkeelle on varattu yhteensä 30 100 000 € vuosille 2016–2019. 
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SIVISTYSTOIMI 
 

Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti 
Kunnanhallitus päätti 4.5.2009 § 266, että tavoitteena on luoda koko Pohjois-
Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan 
Sjökullan koulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna 2014. Raken-
nustyöt aloitetaan vuonna 2015. 
 
Hankkeen tavoitehinta on 5 579 000 € (alv 0 %, Tocoman Oy:n kustannusselvitys 
23.11.2011, rakennuskustannusindeksi 118,5). Hankkeelle on varattu määrärahaa 1 400 
000 € vuodelle 2015, vuodelle 2016 yht. 1 500 000 euroa ja 2 550 000 euroa vuodelle 
2017. Tavoitteena on toteuttaa hanke niin pitkälle kuin varatun määrärahan puitteissa on 
mahdollista. Mahdollinen kustannusten karsiminen kohdistetaan pääsääntöisesti olemas-
sa olevista rakennuksista uudempaan. 
 
Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus.  
Tehtyjen tutkimusten perusteella tilojen peruskorjaus osoittautui erittäin mittavaksi ja ris-
kialttiiksi. Palvelutuotannon lautakunta päätti 27.3.2014 esittää kunnanhallitukselle han-
kesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat korvataan 
uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta esitti kunnan-
hallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jossa huomioidaan nykyinen ja lähi-
vuosien oppilasmäärä, joihin nykyiset tilat ovat liian pienet.  
 
Hankkeen tarveselvitys on valmistunut. Hankesuunnitelman ja suunnitelmien laatiminen 
on aloitettu vuonna 2014. Kohteen rakennustyöt aloitetaan keväällä 2015. Hankkeelle on 
varattu määrärahaa 600 000 € vuodelle 2015 ja 3 600 000 € vuodelle 2016. 
 
Masalan koulun lattiavauriot 
Masalan koulun lattiavauriot korjataan liikuntasalin, ruokalan ja keittiön uudisrakennustöi-
den yhteydessä. Hankkeelle on varattu määrärahaa 130 000 € vuodelle 2016. 
 
Finnsbackan päiväkoti 
Hankkeen rakentaminen aloitetaan vuonna 2015. Hankkeelle on varattu määrärahaa  
150 000 € vuodelle 2015, 1 350 000 euroa vuodelle 2016 ja 2 400 000 euroa vuodelle 
2017. 
 
Sepänkannaksen päiväkoti 
Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.5.2013 § 254, että Sepänkannaksen päi-
väkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina. Hankkeen suunnittelu on 
käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vuonna 2014. Hankkeelle varataan määrärahaa    
2 600 000 € vuodelle 2015 ja 1 600 000 € vuodelle 2016. 

 
Keskusta-alueen suomenkielinen koulu, uudisrakennus 
Vesitorninmäen asemakaavatyö on käynnissä. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun 
uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. 
 
Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna (oppilasmäärä n. 700–800). Hank-
keelle laaditaan hankesuunnitelma 2015, suunnitellaan 2015–2016 ja rakennetaan 2017–
2018.  
 
Hankkeelle on varattu määrärahaa vuodelle 2015 yhteensä 30 000 € hankesuunnitelman 
päivittämiseksi ja yhteensä 25 970 000 € vuosille 2016–2019 suunnitteluun ja rakentami-
seen.  
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SUUNNITTELUKAUDELLA 2016 – 2019 KÄYNNISTYVÄT HANKKEET 
 
 
SIVISTYSTOIMI  

 
Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus 
Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa tehdään muutostöitä keskusta-alueen suomen-
kielisen koulun valmistuttua. Taloussuunnitelmassa varataan määrärahaa hankkeelle yh-
teensä 525 000 € vuosille 2017–2019.  
 
Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus 
Hankkeelle varataan määrärahaa 150 000 € vuodelle 2017 ja vuodelle 2018 yhteensä 
2 500 000 €. 

 
Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja laajennus  
Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää ja 147 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, että 
0-5-vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja 6-7-vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryh-
mätilat ovat muunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta on 
3.225.000 euroa (Tocoman 11/2011, rak. kust.indeksi 118,7). 
 
Kunnanvaltuusto päätti 16.4.2012 § 36 myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnitte-
lurahaa 100.000 euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen 
hankemäärärahaa yhteensä 3,3, miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi 
18.6.2012 § 73 Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. 
 
Päiväkodin toteutussuunnittelu on valmistunut 2013. Hankkeelle varataan määrärahaa 
vuosille 2016–2017 yhteensä 3 900 000 €. 
 
Kirkkonummen pääkirjaston laajennus ja saneeraus 
Kirkkonummen pääkirjaston laajennukselle varataan määrärahaa 4 427 000 € (+ avustus 
1 722 000 €) ja saneeraukselle varataan määrärahaa 3 055 000 € vuosille 2017–2019.  
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LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT 
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT
Menot 5 827 529 8 220 000 7 855 134 15 692 420 16 176 500
Tulot
Netto 5 827 529 8 220 000 7 855 134 15 692 420 16 176 500  
 
Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen lii-
kenteen väylien, puistojen sekä yhteistyöhankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019.  
 
Palvelutuotannon lautakunnan kohteet 
 
Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: 
Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet 
 
Keskustan asemakaava-alueet         1 405 000 
 Asemankaaren, Asemanpuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin, Nummitien ja Ma-

kasiinitien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe (Asemapuisto), jatkuu vuodelle 2016 
 Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, vaihe 2. 
 Talvivalaistuksen rakentaminen 
 Kirkkonummentien korjauksen suunnittelu ja rakentaminen 
 Volsintien ja Lindalintien risteyksen jk+pp:n tukimuurin peruskorjaus 
 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden 

investointikustannuksista (210.000 €) 
 

Gesterbyn asemakaava-alue         50 000 
 Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu 

 
Vesitorninmäen asemakaava-alue       160 000 
 Katujen ja puistojen suunnittelu 

 
Laajakallion asemakaava-alue         195 000 
 Kotitontunkujan peruskorjaus 

 
Haapiorinteen asemakaava-alue       80 000 
 Katujen ja puistojen suunnittelu 

 
Masalan keskustan asemakaava-alue       350 000 
 Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintie, Masalantie väli Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sepänkylän-

tie yleis- ja rakennussuunnittelu 
 Masalan urheilupuiston liikennejärjestelyjen suunnittelu 
 Hommaksenkujan loppuun rakentaminen 
 Investointipalveluiden kustannusosuus Masalantien sv-viemäreiden suunnittelusta ja rakentami-

sesta (60.000 €) 
 
Masalan Tinanpuiston alue        120 000 
 Katujen ja puistojen suunnittelu 

 
Sarvvikin asemakaava-alue        1 000 000 
 Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen 
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Veikkolan asemakaava-alueet           420 000 
 Alueiden 15 ja 19 rakentaminen 
 Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurontie-Kaislammentie 
 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden 

investointikustannuksista (40.000 €) 
 
Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue      780 000 
 Katujen suunnittelu ja rakentaminen 
 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden 

investointikustannuksista (80.000 €) 
 
Sadevesiviemäröinti          40 134 
Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden in-
vestointikustannuksista sadevesiviemäröinnin osalta (budjetoidaan rahoitusosuutena vesihuoltolai-
toksen puolella) 
 
Kaava-alueiden katujen perusparannus       130 000 
 
Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet      30 000 
 
Katujen saneeraus: katuverkon kuntotutkimuksen laatimisen aloittaminen 45 000 
 
Muut liikennealueet 
 
Tolsan asema           700 000 
 Rakennushanke (kunnan osuus 24 %) 

 
Kevyen liikenteen raittien rakentaminen       1 850 000 
 Mt1131 Haapajärvi-Veikkola kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan osuus 50%) 
 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakennussuunnittelu (kunnan osuus 50%) 
 Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen 
 Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu 

 
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen      150 000 
 Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi 

 
Liikenneturvallisuuden parantaminen       150 000 
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LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET     
                                                        

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET
Menot 366 378 565 000 865 000 705 000 560 000
Tulot 37 450
Netto 328 928 565 000 865 000 705 000 560 000  
 
Hankeryhmään budjetoidaan kunnan liikunta, leikki- ja virkistysalueiden investointien määrärahat ja 
tuloarviot. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019.  
 
Palvelutuotannon lautakunnan kohteet 
 
Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: 
 
Liikunta-alueet         15 000 
 Pallokenttien rakentaminen/peruskorjaus 

 
Virkistysalueet ja ulkoilureitit       80 000 
 Kuntoratojen ja – latujen perusparantaminen 
 Kuntoiluvälineiden uusiminen 

 
Muut hankkeet         20 000 
 Framnäsin urheilupuiston huolto-, pukuhuone- ja varastorakennus 

 
Lähiliikuntapaikat                 650 000    
 Veikkolan lähiliikuntapaikan rakentaminen              

 
MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET                                                            
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA 
LAITTEET (YT)
Menot 502 415 100 000 107 000 107 000 107 000
Tulot
Netto 502 415 100 000 107 000 107 000 107 000  
 
Hankeryhmään budjetoidaan palvelutuotannon lautakunnan muiden kiinteiden rakenteiden ja laittei-
den investointien määrärahat ja tuloarviot. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019.  
 
Palvelutuotannon lautakunnan kohteet 
 
Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: 
 
Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt     27 000 
 
Joukkoliikenneinfran rakentaminen       80 000 
 Mt110 bussipysäkkien parantaminen
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VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET                                                           
 
  TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 
VESIHUOLTOLAITOKSEN 
KIINTEÄT RAKENTEET JA 
LAITTEET           
Menot 2 817 202 4 650 000 3 215 000 4 010 000 5 305 000 
Tulot 196 668 1 160 000 321 867 1 291 420 1 216 267 
Netto 2 620 533 3 490 000 2 893 133 2 718 580 4 088 733 
 
Hankeryhmään on budjetoitu vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan ja – jakeluun sekä viemäröintiin 
liittyvien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Hankkeiden tuloi-
hin ei ole sisällytetty maankäyttösopimustuloja. 
 
Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015–2019.  
 
Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: 
 
Aluekohtaiset verkostohankkeet: 
 
Keskustan asemakaava-alueet (220 000 € -110 000€) 
Asemankaaren, Asemanpuiston ja Nummitien vesihuollon rakentaminen, 2. vaihe. Koska johdoilla 
on osittain muutoinkin uusimistarvetta, on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 50 % johtojen 
siirtokustannuksista. 
 
Vesitorninmäen asemakaava-alue (70 000 €) 
Katualueen vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen. 
 
Jokiniityn ja Vesitorninmäen  risteysalue (200 000 € -80 000 €) 
Vesihuollon rakentaminen. Investointiyksikön osuus kustannuksista on arvioitu olevan 40 % johtojen 
siirtokustannusten takia. 
 
Haapiorinteen asemakaava-alue (30 000 €) 
Vesihuollon suunnittelu. 
 
Masalan keskustan asemakaava-alue (60 000 € - 60 000€) 
Masalan koulun asemakaavan sadevesiviemäreiden rakentaminen. Koska sadevesiviemärit palvele-
vat pääosin ainoastaan katualueita, on investointiyksikön osuus 100 % johtojen rakentamiskustan-
nuksista. 
 
Masalan Tinapuiston asemakaava-alue (85 000 €) 
Vesihuollon suunnittelu. 
 
Sarvvikin asemakaava-alue (520.000 €) 
Osa-alueiden 1 ja 2 vesihuollon rakentaminen. 
 
Veikkolan asemakaava-alueet (40 000 €,-36 000 €) 
Lamminpääntien suunnittelu ja rakentaminen välillä Välipurontie - Kaislammentie vesihuollon raken-
taminen. 
 
Investointiyksikön kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta  
(-35.867 €) 
 
 
Runko- ja siirtojohdot: 
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Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat (20 000 €) 
Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan paran-
tamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. 
 
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus (60 000 €) 
Kuuselan siirtoviemäripumppaamon saneeraus ja siirtoviemärin kapasiteetin lisäys. 
 
Viemäriverkoston saneeraus (150 000 €) 
Vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelman mukaiset toimenpiteet. Viemäriverkoston ku-
vaukset, sekä mittauspisteet. 
 
Vesijohtojen saneeraus (50 000 €) 
Vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelman mukaiset toimenpiteet.  
 
Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan (775 000 €) 
Uusi yhdysvesijohdon toteutussuunnittelu. Yhdysjohdolla vastataan Veikkolan kasvavaan vedentar-
peeseen. Veikkola 1 vedenottamolle myönnetty tilapäinen lisävedenottolupa päättyy 31.12.2015, mi-
hin mennessä johdon on oltava käytössä. 
 
Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus (200 000 €) 
Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen seuraavan vaiheen toteutussuunnittelu ja sa-
neeraus 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Saneerausosuus varmistuu mm. maanomista-
janeuvotteluiden edetessä. 
 
Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen (575 000 €) 
Toiminnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman raken-
taminen Jorvakseen. 
 
Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja lisätyöt (50 000€) 
Vesihuoltoverkoston kunnossapidon yhteydessä esiin tulee jatkuvasti pieniä saneeraustöitä, jotka 
tarvitsevat välitöntä uusimista.  
 
 
Vedenottamot: 
 
Meikon vedenottamon saneeraus (50 000 €) 
Suunnitellaan asianmukaiset kemikaalien varastointitilat. Nykyiset tilat ovat toiminnallisuuden ja työ-
turvallisuuden kannalta riittämättömät. Varaudutaan vedenottoputken kuntotarkastukseen.  
 
 
Haja-asutusalueiden vesihuolto: 
 
Lapinkylä – Veikkola runkojohtojen rakentaminen (60 000 €) 
Runkojohdon rasitesopimusten laatiminen maanomistajien kanssa. 
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IRTAIN OMAISUUS 
 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

IRTAIMISTO
Menot 1 832 912 736 000 1 603 000 2 593 000 3 328 000
Tulot
Netto 1 832 912 736 000 1 603 000 2 593 000 3 328 000  
 
Hankeryhmään budjetoidaan tehtävätasolla yli 10.000 euron arvoisen ja vähintään 3 vuotena käytet-
täväksi tarkoitetun kaluston sekä ensikertaisen kalustamisen määrärahat. 
 
IRTAIN OMAISUUS
Konsernihallinto (teh)
Kunnantalon rakenteelliset muutokset -75 000
AV-laitteet kokoustiloihin -15 000 -15 000 -15 000
Konsernihallinto (teh) yhteensä -90 000 -15 000 -15 000

Perusturva (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -1 565 000
Suun terveydenhuollon korvauslaitehankinnat -100 000 -100 000 -100 000
Terveyspalvelut (teh) yhteensä -100 000 -100 000 -1 665 000

Kirjastotoimi (teh)
Pääkirjaston ensikertainen (ja saneeraukseen 
liittyvä) kalustaminen -900 000
Nauhoittava kamerajärjes telmä Porkkala-saliin -25 000
Veikkolan kirjaston ensikertainen kalustaminen 
(oppimiskeskuksen yhteydessä)
Kirajstojärjestelmä ja verkkokirjasto
Kirjastotoimi (teh) yhteensä -25 000 -900 000

Musiikkiopisto 
Musiikkiopis ton opetuskaluston uusiminen

Suomenkielinen päivähoito (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -930 000 -350 000
Päiväkotien kulunvalvonta -150 000 -120 000 -120 000
Päiväkotien TVT-hankinnat -96 000 -60 000 -60 000
Päiväkotien täydennyskalustaminen -10 000 -10 000 -10 000
Päiväkotien valvontamakerat -25 000 -25 000
Suomenkielinen päivähoito (teh) yhteensä -281 000 -1 145 000 -540 000

Ruotsinkielinen päivähoito (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -250 000

Päiväkotien kulunvalvonta (henkilökunta ja lapset) -50 000 -40 000 -40 000
Päiväkotien täydennyskalustaminen -3 000 -3 000 -3 000
Päiväkotien TVT-hankinnat -24 000 -20 000 -20 000
Ruotsinkielinen päivähoito (teh) yhteensä -77 000 -313 000 -63 000

Suomenkielinen koulutoimi (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -450 000
Valvontakamerat kouluihin -75 000 -75 000
(laitteet, koneet ja varust.) -420 000
Koulujen TVT-hankinnat -96 000 -60 000 -60 000
Koulujen täydennyskalustaminen -100 000 -50 000 -50 000
Koulujen valvontakamerat -75 000 -75 000
Suomenkielinen koulutoimi (teh) yhteensä -766 000 -710 000 -110 000

Ruotsinkielinen koulutoimi (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -250 000
Winellska, tekninen työ (koneet, laitteet, varusteet) -200 000
Koulujen valvontakamerat -25 000 -25 000
Koulujen TVT-hankinnat -24 000 -20 000 -20 000
Koulujen täydennyskalustaminen -15 000 -15 000 -15 000
Ruotsinkielinen koulutoimi (teh) yhteensä -264 000 -310 000 -35 000  
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RAHOITUSLASKELMA

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toiminnan rahavirta
• Vuosikate 6 929 861 13 346 968 12 173 690 13 617 238 16 419 831
• Satunnaiset erät 0 0 0 0 0
• Tulorahoituksen korjauserät -2 056 057 -2 500 000 -2 200 000 -1 600 000 -1 600 000

Toiminnan rahavirta 4 873 804 10 846 968 9 973 690 12 017 238 14 819 831

Investointien rahavirta
• Investoinnit -15 021 419 -22 231 900 -22 105 267 -33 946 000 -58 251 233
• Rahoitusosuudet investointimenoihin 234 118 1 190 000 1 190 000 914 000 1 462 820
•

Pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden
luovutustulot 2 615 155 2 530 000 2 200 000 1 630 000 1 630 000

Investointien rahavirta -12 172 146 -18 511 900 -18 715 267 -31 402 000 -55 158 413

Toiminnan ja investointien rahavirta 
-7 298 342 -7 664 932 -8 741 577 -19 384 762 -40 338 582

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

• Antolainasaamisten lisäykset 65 000 65 000 0 0 0
• Antolainasaamisten vähennykset 0 0 300 000 300 000 300 000

Lainakannan muutokset
• Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 000 10 000 000 18 702 157 30 859 762 51 696 614
• Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 790 617 -8 789 161 -10 877 580 -12 375 000 -12 258 032
• Lyhytaikaisten lainojen muutos -203 709 -200 000

Pitkäaik. velkojen muutokset (liitt. maksut) 778 000 778 000 778 000 600 000 600 000
Rahoituksen rahavirta 1 848 673 1 853 839 8 902 577 19 384 762 40 338 582

Vaikutus maksuvalmiuteen -5 449 669 -5 811 093   
 
RAHOITUSOSA 

 
 
Talousarvioon on kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edel-
lyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. 
Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa kassavirtalaskelman muodossa. Rahoi-
tuslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassa-
virta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijää-
mäinen nettokassavirta on katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. 
 
Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta pystyy suunnittelukauden aikana oman toi-
mintansa (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uu-
sien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin tur-
vautumatta. 
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Investointien rahavirta osoittaa sen rahavarojen käytön, jonka kunta suuntaa palvelutuotannon 
edellytysten järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. 
 
Rahoituksen rahavirta osoittaa antolainasaamisten ja lainakannan muutokset suunnittelukaudella. 
Pitkäaikaisten velkojen muutoksena on rahoituslaskelmassa otettu huomioon vain vesihuoltolai-
toksen liittymismaksujen lisäykset. 
 
Talousarvion rahoituslaskelma päättyy riviin Vaikutus maksuvalmiuteen. 
 
Talousarvion rahoituslaskelma sisältää myös kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliset rahoituserät. 

 
 
LAINAKANNAN MUUTOKSET  

 
€ TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017

Menot 8 790 617 8 789 161 10 877 580 12 374 905 12 258 032

Tulot 10 000 000 10 000 000 18 702 157 30 859 762 51 696 614

Netto -1 209 383 -1 210 839 -7 824 577 -18 484 857 -39 438 582  
 

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitustarve sekä aiemmin otettujen pitkäaikaisten lai-
nojen velkakirjojen mukaiset lyhennykset katetaan lainanotolla. 

 
(1000 €) 2013 2014 2015 2016 2017

Lainakanta 31.12 89 133 90 344 98 168 116 653 156 092

lainaa/asukas, € 2337 2341 2514 2955 3911
 

 
Näissä taulukoissa on käytetty oletuksena, että kaikki investoinnit toteutetaan ja niiden kustan-
nuksiin otetaan lainaa.  
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VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma
2013 2014 2015 2016 2017

Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
• Liikeylijäämä 121 410 -590 253 737 000 278 465 984 233
• Poistot ja arvonalentumiset 1 773 191 2 742 063 3 159 147 3 493 808 3 700 000
• Rahoitustulot ja -menot -87 134 -159 568 -227 155 -257 347 -285 011
• Muut tulorahoituksen korjaavat erät

Investoinnit
• Investointimenot -2 256 972 -4 650 000 -2 893 133 -2 718 580 -4 088 733
• Rahoitusosuudet investointimenoihin
• Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot 0 0 0 0 0
Toiminnan ja investointien rahavirta -449 505 -2 657 758 775 859 796 346 310 489

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset
• Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 394 628 0 0 0
• Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0
• Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -600 683 -192 243 -1 500 000 -300 000 -300 000
• Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys 0
• Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0
• Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0

Pitkäaikaisten velkojen muutokset (liitt. maksut) 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rahoituksen rahavirta -600 683 1 202 385 -500 000 700 000 700 000

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 050 187 -1 455 373 275 859 1 496 346 1 010 489  
 
 
 
Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta on talousarviovuonna ja taloussuunnitelma-
vuosina alijäämäinen. Rahoitustarve katetaan kunnan rahoituslainalla ja liittymismaksutuloilla. 
 
Kunnanvaltuuston 24.11.2001 § 199 päätöksen mukaan vesihuoltolaitos suorittaa kunnalle lainapää-
omalle vuotuista korkoa 5 %. 
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LIITTEET 

 
Hankekohtainen investointisuunnitelma 2015-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 1 Hankeluettelo / kunta TA esitys Kokonais-
kustannukse

2015 2016 2017 2018 2019 2015 - 2019
ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT
Konsernihallinto (TEH)
Hankintasopimusten hallinta/Cloudia järjestelmän hankinta -25 000 -25 000 -50 000
Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat -60 000 -60 000
Talousohjelmistojen hankinta ja versiopäivitys -100 000 -100 000
Asianhallintajärjestelmän päivitykset -60 000 -60 000
Kunnantalon verkotus -40 000 -40 000
Päiväkotien verkotukset -100 000 -100 000
Kirjastojen verkotukset (Veikkola, Masala) -15 000 -15 000
Konsernihallinto (TEH) yhteensä -400 000 -25 000 -425 000

Perusturva (teht)
Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän 
kilpailutus ja hankinta (Apotti) -157 000 -450 000 -450 000 -450 000
RAI-järjestelmän käyttöönotto ikäihmisten toimintakyvyn 
arvioinnissa -65 000
Kanta/Kansa-hankkeisiin liittyvät tai lainsäädäntömuutoksiin 
perustuvat muutokset toimialan ohjelmistoihin yhteensä -50 000 -50 000
Perusturva (teht) yhteensä -272 000 -500 000 -450 000 -450 000 0 -1 672 000

Sivistystoimen hallinto- ja toimistopalvelut (teh)
Tietotekniikan kehittäminen -30 000 -30 000
Tilavarausjärjestelmä (mm. koulujen liikuntatilat) -30 000 -5 000 -35 000
Sähköisen oppilashallinto-ohjelman täydentäminen -30 000 -30 000 -60 000
Sähköiset yo-kirjoitukset (suomenkielinen koulutoimi) -75 000 -35 000 -150 000 -260 000
Sähköiset yo-kirjoitukset (ruotsinkielinen koulutoimi) -15 000 -15 000 -30 000
Sivistystoimen hallinto- ja toimistopalvelut (teh) 
yhteensä -180 000 -85 000 -150 000

-415 000

YT Kehittämis- ja yhteiset hankinnat
Kehittämis- -50 000 -50 000
Rakennusvalvonnan arkiston digitointi ja sähköiset palvelut -30 000 -20 000 -15 000 -65 000
Kehittämis- ja yhteiset hankinnat yhteensä -80 000 -20 000 -15 000 -115 000

Atk-ohjelmat ja käyttöönott määräraha yhteensä -932 000 -630 000 -615 000 -2 177 000

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen 
tuottaminen -70 000 -70 000 -70 000

-210 000

Talousarviosuunnitelma
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Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä -70 000 -70 000 -70 000 -210 000

MAA- JA VESIALUEET
Maa- ja vesialueiden hankinta -150 000 -150 000 -150 000 -450 000
Maa- ja vesialueiden myynti 30 000 30 000 30 000 90 000
Maa- ja vesialueet yhteensä -120 000 -120 000 -120 000 -360 000

IRTAIN OMAISUUS
Konsernihallinto (teh)
Kunnantalon rakenteelliset muutokset -75 000 -75 000
AV-laitteet kokoustiloihin -15 000 -15 000 -15 000 -45 000
Konsernihallinto (teh) yhteensä -90 000 -15 000 -15 000 -120 000

Perusturva (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -1 565 000 -848 000 -2 413 000
Suun terveydenhuollon korvauslaitehankinnat -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -500 000
Terveyspalvelut (teh) yhteensä -100 000 -100 000 -1 665 000 -948 000 -100 000 -2 913 000

Kirjastotoimi (teh)
Pääkirjaston ensikertainen (ja saneeraukseen 
liittyvä) kalustaminen -900 000

-900 000

Nauhoittava kamerajärjestelmä Porkkala-saliin -25 000 -25 000
Kirajstojärjestelmä ja verkkokirjasto -170 000 -170 000
Kirjastotoimi (teh) yhteensä -25 000 -900 000 0 -170 000 -1 095 000

Musiikkiopisto 
Musiikkiopiston opetuskaluston uusiminen -20 000 -20 000 -40 000

Suomenkielinen päivähoito (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -930 000 -350 000 -400 000 -1 680 000
Päiväkotien kulunvalvonta -150 000 -120 000 -120 000 -390 000
Päiväkotien TVT-hankinnat -96 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -336 000
Päiväkotien täydennyskalustaminen -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -50 000
Päiväkotien valvontamakerat -25 000 -25 000 -50 000
Suomenkielinen päivähoito (teh) yhteensä -281 000 -1 145 000 -540 000 -470 000 -70 000 -2 506 000

Ruotsinkielinen päivähoito (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -250 000 -250 000
Päiväkotien kulunvalvonta (henkilökunta ja lapset) -50 000 -40 000 -40 000 -130 000
Päiväkotien täydennyskalustaminen -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -15 000
Päiväkotien TVT-hankinnat -24 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -104 000
Ruotsinkielinen päivähoito (teh) yhteensä -77 000 -313 000 -63 000 -23 000 -23 000 -499 000
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Suomenkielinen koulutoimi (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -450 000 -2 900 000 -600 000 -3 950 000
Valvontakamerat kouluihin -75 000 -75 000 -150 000
varust.) -420 000 -420 000
Koulujen TVT-hankinnat -96 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -336 000
Koulujen täydennyskalustaminen -100 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -300 000
Koulujen valvontakamerat -75 000 -75 000 -150 000
Suomenkielinen koulutoimi (teh) yhteensä -766 000 -710 000 -110 000 -3 010 000 -710 000 -5 306 000

Ruotsinkielinen koulutoimi (teh)
Uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen -250 000
Winellska, tekninen työ (koneet, laitteet, varusteet) -200 000 -200 000
Koulujen valvontakamerat -25 000 -25 000 -50 000
Koulujen TVT-hankinnat -24 000 -20 000 -20 000 -64 000
Koulujen täydennyskalustaminen -15 000 -15 000 -15 000 -45 000
Ruotsinkielinen koulutoimi (teh) yhteensä -264 000 -310 000 -35 000 -609 000

Irtain omaisuus määräraha yhteensä -1 603 000 -2 593 000 -3 328 000 -4 451 000 -1 073 000 -13 048 000

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT
4001 Keskustan asemakaava-alueet -1 405 000 -2 935 000 -2 050 000 -6 110 000 -4 410 000 -16 910 000
4013 Gesterbyn asemakaava-alue -50 000 -371 000 -129 000 -180 000 -500 000 -1 230 000
4014 Vesitorninmäen asemakaava-alue -160 000 -60 000 -200 000 -900 000 -1 320 000
4017 Keskusta II -540 000 -1 040 000 -1 550 000 -400 000 -3 530 000
4018 Tolsanmäki -60 000 -250 000 -310 000
4023 Myllytorpan asemakaava-alue -60 000 -500 000 -560 000
4024 Sarvvikinportti -60 000 -485 000 -545 000
4025 Heikkilän juhlakallio -130 000 -900 000 -300 000 -50 000 -1 380 000
4027 Kuusalanniityn asemakaava-alue -60 000 -340 000 -400 000
4040 Sepänkannas II asemakaava-alue -15 000 -100 000 -115 000
4041 Sepänkannas III asemakaava-alue -150 000 -150 000
4051 Laajakallion asemakaava-alueet -195 000 -195 000
4060 Jorvaksenkolmion asemakaava-alue -120 000 -450 000 -570 000
4062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue -90 000 -400 000 -400 000 -890 000
4063 Inkilänportin asemakaava-alue -400 000 -4 100 000 -3 800 000 -8 300 000
4071 Prikirannan asemakaava-alue -100 000 -2 200 000 -1 500 000 -3 800 000
4074 Haapiorinteen asemakaava-alue -80 000 -550 000 -100 000 -730 000
4102 Masalan keskustan asemakaava-alue -350 000 -1 150 000 -1 060 000 -920 000 -690 000 -4 170 000
4103 Masalan Tinanpuiston alue -120 000 -350 000 -350 000 -200 000 -1 020 000
4117 Sarvvikin asemakaava-alue -1 000 000 -1 000 000
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4120 Veklahti ja Svartvik -180 000 -180 000
4151 Veikkolan asemakaava-alueet -620 000 -2 460 000 -2 595 000 -2 807 000 -750 000 -9 232 000
4153 Veikkolanpuro -60 000 -400 000 -100 000 -560 000
4154 Veikkolanportti -160 000 -500 000 -200 000 -860 000
4155 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue -780 000 -1 460 000 -1 080 000 -3 320 000
4190 Patu:n kustannusosuus (sadevesiviemäröinti) -40 134 -106 420 -150 500 -164 633 -88 533 -550 220
4199 Kaava-alueiden katujen perusparannus -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -650 000
5460 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet -30 000 -30 000 -40 000 -40 000 -40 000 -180 000
5490 Veikkolan urheilupuisto -120 000 -120 000
Sarvvikinranta -90 000 -90 000
Katujen saneeraus: kuntotutkimuksen laatiminen -45 000 -45 000
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ -5 005 134 -10 967 420 -13 944 500 -20 816 633 -12 178 533 -62 912 220

MUUT LIIKENNEALUEET
4809 Tolsan asema -700 000 -700 000
4810 Jorvaksen asema -1 800 000 -592 000 -2 392 000
4820 Liityntäpysäköinti -370 000 -370 000
4879 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen -1 850 000 -2 070 000 -1 110 000 -980 000 -730 000 -5 030 000
4886 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen -150 000 -300 000 -300 000 -150 000
4889 Tievalaistus, kaava-alueiden ulkopuolella (Yt -110 000 -155 000 -200 000 -120 000 -265 000
4989 Liikenneturvallisuuden parantaminen -150 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000
MUUT LIIKENNEALUEET YHTEENSÄ -2 850 000 -4 725 000 -2 232 000 -1 405 000 -925 000 -11 212 000

LIIKENNEVÄYLÄT JA LIIKENNEALUEET YHTEENSÄ -7 855 134 -15 692 420 -16 176 500 -22 221 633 -13 103 533 -74 124 220

MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
5820 Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt -27 000 -27 000 -27 000 -27 000 -27 000 -108 000
5960 Joukkoliikenneinfran rakentaminen -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000
MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ -107 000 -107 000 -107 000 -107 000 -107 000 -428 000

LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET
5430 Liikunta-alueet -115 000 -415 000 -45 000 -135 000 -2 015 000 -2 725 000
5445 Lähiliikuntapaikat -650 000 -50 000 -85 000 -650 000 -750 000 -2 185 000
5495 Virkistysalueet ja ulkoilureitit -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -400 000
5499 Muut hankkeet -20 000 -160 000 -350 000 -530 000
LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET YHTEENSÄ -865 000 -705 000 -560 000 -865 000 -2 845 000 -5 840 000
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TALONRAKENTAMINEN
Palvelutuotannon käytössä

Palvelutuotannon käytössä yhteensä -700 000

Vanha kunnantalo, muutostyöt ja korjaukset -700 000 -700 000

Sivistystoimen käytössä

Kirkkotallintien muutokset (lukiolle luokkatiloja) -500 000 -500 000
3130 Finnsbackan päiväkoti -150 000 -1 350 000 -2400000 -3 900 000
3222 Kantvikin päiväkodin vanhan osan purku ja saneeraus -400 000 -3 500 000 -3 900 000
3280 Sepänkannaksen päiväkoti (UR) -2 600 000 -1 600 000 -4 200 000
3320 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus -150 000 -2 500 000 -2 650 000
3405 Gesterbyn koulukeskuksen teknisten tilojen saneeraus -1 000 000 -1 000 000
3426 Kirkkonummen koulukeskuksen muutokset hankkeen 3402 valmistuttua -75 000 -150 000 -300 000 -525 000
3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen (UR) -900 000 -3 300 000 -4 200 000
3450 Pääkirjaston laajennus (OPM avustus 1 722 t€ huomioitu, kok kust 6 149 t€)-55 000 -230 000 -1 426 000 -1 426 000 -1 290 000 -4 427 000
  ja saneeraus -55 000 -1 000 000 -2 000 000 -3 055 000
3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus -1 400 000 -1 500 000 -2 550 000 -5 450 000
3421 Masalan koulun lattiavaurioiden korjaus, toteutetaan liikuntasalin yhteydessä -130 000 -130 000
Tarveselvitykset -75 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -195 000
Sivistystoimen käytössä yhteensä -6 680 000 -8 540 000 -10 186 000 -5 106 000 -3 620 000

SUURET TALONRAKENNUSHANKKEET
Perusturvan käytössä
Terveyskeskus, Jokiniitty -250 000 -2 500 000 -15 000 000 -10 000 000 -2 350 000 -30 100 000

Sivistystoimen käytössä
3402 Keskusta-alueen suomenkielinen koulu (UR) -30 000 -270 000 -8 000 000 -9 000 000 -8 700 000 -26 000 000
Suuret rakennushankkeet yhteensä -280 000 -2 770 000 -23 000 000 -19 000 000 -11 050 000

TALONRAKENTAMINEN, suuret hankkeet eivät sisälly -7 380 000 -8 540 000 -10 186 000 -5 106 000 -3 620 000 -34 832 000
TALONRAKENTAMINEN, sisältäen suuret hankkeet -7 660 000 -11 310 000 -33 186 000 -24 106 000 -14 670 000 -90 932 000

RAKENTAMISEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ -19 380 267 -30 533 000 -54 118 233 -52 656 066 -33 420 333

Vesilaitoksen investoinnit -2 893 133 -2 718 580 -4 088 733 -5 356 433 -2 694 800
Talopuolen investoinnit -7 660 000 -11 310 000 -33 186 000 -24 106 000 -14 670 000
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Katu+liikunta investoinnit -8 827 134 -16 504 420 -16 843 500 -23 193 633 -16 055 533

MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ -2 725 000 -3 413 000 -4 133 000 -4 451 000 -1 073 000
Talopuolen ensikertainen rakentaminen (muussa irtaimistossa) 0 -1 630 000 -2 815 000 -4 148 000 -600 000

Muu irtaimisto -1 603 000 -963 000 -513 000 -303 000 -473 000

Aineettomat investoinnit -1 002 000 -700 000 -685 000

Maa- ja vesialueet -120 000 -120 000 -120 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ -22 105 267 -33 946 000 -58 251 233 -57 107 066 -34 493 333
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